OGŁOSZENIE
Firma Korona Candles S.A. zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie i budowę hali
produkcyjnej z niezbędną infrastrukturą techniczno - technologiczną w Generalnym wykonawstwie.
1. Zamawiający:

Korona Candles S.A.;
98-300 Wieluń; ul. Fabryczna 10
Tel. 043 / 843 77 00; Fax. 043 / 843 77 88

2. Przedmiot, zakres i wielkość zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa hali produkcyjnej z niezbędną
infrastrukturą techniczno - technologiczną, stycznej dłuższym bokiem z istniejącą halą produkcyjną, w
Wieluniu w Generalnym wykonawstwie tj. kompleksowa realizacja przedsięwzięcia od dokumentacji,
ustaleń, uzgodnień i zezwoleń, po wykonawstwo i oddanie obiektu do użytku.
Ogólny zakres zamówienia obejmuje:
a) Wykonanie dokumentacji (wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę)
b) Budowa hali produkcyjnej z niezbędną infrastrukturą techniczno - technologiczną.
c) Budowa infrastruktury zewnętrznej.
d) Relokacja istniejącej infrastruktury.
e) Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu, oraz formalne przekazanie obiektu do
eksploatacji (do uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie)
Wielkość – Podstawowe dane:
I.
Wymiary:
a) Gabaryty zewnętrzne hali:




Szerokość hali ok. 41m.
Długość hali ok. 109m.
Wysokość do okapu zależna od możliwości wynikającej z istniejącej przyległej hali
produkcyjnej. Uwaga: wysokość hali w kalenicy nie wyższa niż 10m. Wysokość
użytkowa hali w wolnej przestrzeni pod konstrukcją min. 6m.

II. Powierzchnia
Powierzchnia całkowita hali – około 4.500 m2
Dokładny opis i zakres przedmiotu zamówienia zwarty jest w „Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia” , który można uzyskać po wcześniejszej awizacji w Sekretariacie Zarządu Spółki
Korona Candles S.A. ; 98-300 Wieluń; ul. Fabryczna 10; tel. (043) 843-77-00 lub bezpośrednio z osobą
upoważnioną do kontaktu z oferentami którą jest pan Jarosław Wołowiec Tel. (043) 843 77 02;
+48 608 333 740 mail: j.wolowiec@koronacandles.com
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3. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia tj. przekazania hali do użytkowania (łącznie z decyzją pozwolenia na
użytkowanie hali) – do 31.08.2016

4. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy dostarczyć do sekretariatu Zarządu Spółki Zamawiającego
tj. Korona Candles S.A.; Wieluń; ul. Fabryczna 10; lub mailowo na adres: oferty@koronacandles.com
w terminie do dnia: 12.09.2015

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

7. Osoba upoważniona do udzielania informacji o przedmiocie zamówienia:
Do kontaktów z oferentami upoważniony jest pan Jarosław Wołowiec,
w godz. 08.00 – 16.00 od poniedziałku do soboty. Tel. (043) 843 77 02; +48 608 333 740

8. Warunki udziału w postępowaniu:
Oferty mogą składać podmioty które:





posiadają właściwe uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie w realizacji podobnych
inwestycji, potencjał techniczny, ekonomiczno-finansowy i kadrowy umożliwiający realizację
zamówienia
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24
ust.1 Prawa zamówień publicznych
Przedstawiają komplet wymaganych dokumentów

9. Informacje dodatkowe:



Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zbierania i wyboru ofert bez podania
przyczyn.
Koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi oferent.

10. Oferta musi zawierać:




Szczegółowe specyfikacje opisy rozwiązań technicznych, zastosowanych urządzeń,
materiałów itd.
Potwierdzenie wykonania pełnego zakresu zamówienia wynikającego z założeń
Zamawiającego (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia), oraz
obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego, p.poż., BHP, środowiskowych i innych.
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Potwierdzenie terminowości wykonania zamówienia
Cenę
Warunki płatności
Okres i warunki gwarancji i rękojmi
Podpis osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta
Komplet wymaganych dokumentów:
 KRS
 Pisemne zestawienie dotychczasowego doświadczenia Wykonawcy w zakresie budowy
hal przemysłowych o powierzchni co najmniej 3.000 m2 wraz z infrastrukturą, poparte
referencjami potwierdzającymi ich wykonanie w przeciągu ostatnich pięciu lat w
systemie Generalnego Wykonawstwa.
 Dokument potwierdzający kondycję finansową oferenta za ostatnie 2 lata.
 Przedstawienie kopii aktualnie obowiązującej polisy odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 Pisemne potwierdzenie, iż po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia oferent
tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń gwarancyjnych przekaże gwarancję
bankową lub ubezpieczeniową na równowartość 5% wartości umownej przedmiotu
zamówienia.
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