Istebna, dnia 15 czerwca 2020 r.
oznaczenie sprawy RI.271.1.3.2020
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW WIELOBRANŻOWEGO INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NADZORUJĄCEGO ROBOTY
BUDOWLANE PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie”
w ramach projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju turystyki poprzez rozbudowę
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Istebna.

zgodnie z zapisem art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w terminie składania ofert czyli do dnia 15 czerwca 2020 r. do
godziny 11:00 wpłynęły 3 oferty:

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył 200.000,00 zł. brutto.
Numer
oferty

1

2

Nazwa ( firma) imie i
nazwisko, adres siedziby,
miejsce zamieszkania
Przedsiębiorstwo Usług
Inwestycyjnych Sp. z o.o.
ul. J i F Białych 5,
44-200 Rybnik

Dom Inżynierski
„PROMIS” S.A
ul. Stoisława 2
70-223 Szczecin

Cena brutto
( zł)

239.850,00 zł.

217.710,00 zł.

Okres gwarancji i rękojmi w latach

Termin wykonania zamówienia

Wykonawca udziela Zamawiającemu
gwarancji i rękojmi za wady na prace
wykonane (czynności i dzieła) stanowiące
przedmiot zamówienia na okres do upływu
okresu gwarancji i rękojmi udzielonej przez
wykonawcę robót budowlanych licząc od daty
końcowego rozliczenia zadania.
Wykonawca udziela Zamawiającemu
gwarancji i rękojmi za wady na prace
wykonane (czynności i dzieła) stanowiące
przedmiot zamówienia na okres do upływu
okresu gwarancji i rękojmi udzielonej przez
wykonawcę robót budowlanych licząc od daty
końcowego rozliczenia zadania.

1.Termin realizacji zamówienia: Wykonawca wykona umowę od
dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji zadania, tj.
zatwierdzeniu Raportu Końcowego przez Zamawiającego.
Przewidywany termin zakończenia realizacji usługi to 30.09.2021 r
2.Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania na roboty
budowlane to 31.08.2021 r.
1.Termin realizacji zamówienia: Wykonawca wykona umowę od
dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji zadania, tj.
zatwierdzeniu Raportu Końcowego przez Zamawiającego.
Przewidywany termin zakończenia realizacji usługi to 30.09.2021 r
2.Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania na roboty
budowlane to 31.08.2021 r.

Warunki
płatności

30 dni

30 dni

3

Infracomplex
Tomasz Wrzosek
ul. J. Fałata 118
43-460 Bystra

228.780,00 zł.

Wykonawca udziela Zamawiającemu
gwarancji i rękojmi za wady na prace
wykonane (czynności i dzieła) stanowiące
przedmiot zamówienia na okres do upływu
okresu gwarancji i rękojmi udzielonej przez
wykonawcę robót budowlanych licząc od daty
końcowego rozliczenia zadania.

1.Termin realizacji zamówienia: Wykonawca wykona umowę od
dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji zadania, tj.
zatwierdzeniu Raportu Końcowego przez Zamawiającego.
Przewidywany termin zakończenia realizacji usługi to 30.09.2021 r
2.Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania na roboty
budowlane to 31.08.2021 r.

30 dni

Ponadto na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy Pzp (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), przekazuje informację w zakresie poza cenowych kryteriów oceny ofert.
Numer
oferty
1
2
3

Nazwa ( firma) imie i nazwisko, adres siedziby, miejsce
zamieszkania
Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. ul. J i F Białych 5,
44-200 Rybnik
Dom Inżynierski „PROMIS” S.A ul. Stoisława 2
70-223 Szczecin
Infracomplex Tomasz Wrzosek ul. J. Fałata 118
43-460 Bystra

Doświadczenie Inspektora nadzoru Inwestorskiego ( koordynator Zespołu)
Doświadczenie na 4 inwestycjach
Doświadczenie na 4 inwestycjach
Doświadczenie na 4 inwestycjach

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego, przekazuje
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy
Pzp – wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sporządził Mirosław Kawulok

