Nr ref.: 13/POIS/JRP/2018

25.06.2018r.

Do Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie
Dotyczy:
postępowania nr 13/POIS/JRP/2018 – przetargu niegraniczonego przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) pod nazwą „Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze CzechowicDziedzic-Południe; Cześć 1, Część 2, Część 3”.
Zgodnie z § 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający przekazuje zestawienie informacji podanych w dniu 25
czerwca 2018r. podczas otwarcia ofert dotyczących niniejszego postępowania.
Zamawiający prostuje omyłkę pisarską w zakresie Konsorcjum:
Zamiast:
KONSORCJUM „MACHNIK-MELIOREX-NEPTUN”
Lider Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „Machnik” Sp. z o.o.
33-380 Krynica Zdrój, Mochnaczka Wyżna 118
Partner Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MELIOREX” Sp. z o.o.
16-420 Raczki, Szkocja 40
Parter Konsorcjum:
NEPTUN Sp. z o.o.
20-234 Lublin, ul. Metalurgiczna 1c
Powinno być:
KONSORCJUM „MACHNIK-NEPTUN”
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Szarych Szeregów 2
tel./fax +48 32 215 43 40, +48 32 215 29 56
e-mail: pim@pim.czechowice-dziedzice.pl
www.pim.czechowice-dziedzice.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110057
NIP: 652-16-07-392
REGON 072686984
Kapitał zakładowy 51 324 000 zł

Lider Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „Machnik” Sp. z o.o.
33-380 Krynica Zdrój, Mochnaczka Wyżna 118
Partner Konsorcjum:
NEPTUN Sp. z o.o.
20-234 Lublin, ul. Metalurgiczna 1c

Firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:
Część
Nazwa (firma) i adres
L.p.
zamówienia
Cena brutto PLN
wykonawcy

Okres
gwarancji
jakości

Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji:

2

KONSORCJUM „MACHNIKNEPTUN”
Lider Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo
Budownictwa Inżynieryjnego
„Machnik” Sp. z o.o.
33-380 Krynica Zdrój,
Mochnaczka Wyżna 118
Partner Konsorcjum:
NEPTUN Sp. z o.o.
20-234 Lublin, ul.
Metalurgiczna 1c

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Szarych Szeregów 2
tel./fax +48 32 215 43 40, +48 32 215 29 56
e-mail: pim@pim.czechowice-dziedzice.pl
www.pim.czechowice-dziedzice.pl

Część 1

42 206 873,13 zł

60 miesięcy

1) złożenie do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich
pozwoleń na budowę (zawierających zaakceptowane przez
Zamawiającego projekty) w terminie 9 miesięcy od daty
podpisania Umowy;
2) zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem
pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 11
miesięcy od daty podpisania Umowy;

3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw
sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów
zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego
przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub
zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te
organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia
Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie 37 miesięcy
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110057
NIP: 652-16-07-392
REGON 072686984
Kapitał zakładowy 51 324 000 zł

Warunków
płatności
do 30 dni licząc
od daty
otrzymania
prawidłowo
wystawionej
faktury VAT
wraz z
zatwierdzonymi
załącznikami

od daty podpisania Umowy;

Termin realizacji:

Część 2

16 242 052,22 zł

60 miesięcy

1) złożenie do właściwych organów wniosków o uzyskanie
wszystkich pozwoleń na budowę (zawierających zaakceptowane
przez Zamawiającego projekty) w terminie 9 miesięcy od daty
podpisania Umowy;
2) zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem
pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 11
miesięcy od daty podpisania Umowy;

do 30 dni licząc
od daty
otrzymania
prawidłowo
wystawionej
faktury VAT
wraz z
zatwierdzonymi
załącznikami

3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych,
dostaw sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich
organów zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów,
potwierdzonego przez wydanie decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie lub zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych
wydanych przez te organy, a także przekazaniem przedmiotu
zamówienia Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie
37 miesięcy od daty podpisania Umowy;
Termin realizacji:

Część 3

27 416 977,98 zł

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Szarych Szeregów 2
tel./fax +48 32 215 43 40, +48 32 215 29 56
e-mail: pim@pim.czechowice-dziedzice.pl
www.pim.czechowice-dziedzice.pl

60 miesięcy

1) złożenie do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich
pozwoleń na budowę (zawierających zaakceptowane przez
Zamawiającego projekty) w terminie 9 miesięcy od daty
podpisania Umowy;
2) zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem
pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 11
miesięcy od daty podpisania Umowy;
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do 30 dni licząc
od daty
otrzymania
prawidłowo
wystawionej
faktury VAT
wraz z
zatwierdzonymi
załącznikami

3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw
sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia do odpowiednich organów
zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów, potwierdzonego
przez wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub
zaświadczeń o zakończeniu robót budowlanych wydanych przez te
organy, a także przekazaniem przedmiotu zamówienia
Zamawiającym dla wszystkich podzadań w terminie 37 miesięcy
od daty podpisania Umowy;
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e-mail: pim@pim.czechowice-dziedzice.pl
www.pim.czechowice-dziedzice.pl

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000110057
NIP: 652-16-07-392
REGON 072686984
Kapitał zakładowy 51 324 000 zł

