Nr ref.: 18/POIS/JRP/2019

09.04.2019 r.

Do Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy: postępowania nr 18/POIS/JRP/2019 – przetargu niegraniczonego przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) pod nazwą „Kontrakt III Modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic – Północ Część 2
(podzadanie 29, 30)”.
Zgodnie z § 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający przekazuje zestawienie informacji podanych w dniu 20 listopada
2018r. podczas otwarcia ofert dotyczących niniejszego postępowania.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 2 723 761,20 zł brutto
Firmy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

L.p.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1.

INSTAL Cymorek Sp.J. – lider
konsorcjum
Pierściec ul. Graniczna 22,
43-430 Skoczów
HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji
Sanitarnych Homa-Homa
Sp.J. – partner konsorcjum
43-391 Mazańcowice 178

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

Cena brutto
PLN

3.307.659,08

Okres
gwarancji
jakości
(miesięcy)

60

Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w
następujących terminach:
1) złożenie do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich
pozwoleń na budowę (zawierających zaakceptowane przez
Zamawiającego projekty) w terminie 8 miesięcy od daty podpisania
Umowy;
2) zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbędnych uzgodnień i opinii, a w szczególności uzyskaniem

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

2

Przedsiębiorstwo UsługowoHandlowe „AKRO” Bogusław
Majdak – Lider Konsorcjum
ul. Kręta 8
43-502 Czechowice-Dziedzice
AQUA-SYSTEM Sp. z o.o. –
Partner Konsorcjum
ul. Wincentego Witosa 118
43-300 Bielsko-Biała

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

3.169.274,58

60

pozwolenia na budowę dla wszystkich podzadań w terminie 10
miesięcy od daty podpisania Umowy;
3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw
sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia w razie konieczności 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 Zamawiającemu dla wszystkich podzadań w terminie 20
miesięcy od daty podpisania Umowy;
Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w
następujących terminach:
1)złożenie do właściwych organów wniosków o uzyskanie wszystkich
pozwoleń na budowę (zawierających zaakceptowane przez
Zamawiającego projekty) w terminie 8 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 10 miesięcy
od daty podpisania Umowy;
3) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych, dostaw
sprzętu, odbiorów itp., oraz zgłoszenia w razie konieczności 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 Zamawiającemu dla wszystkich podzadań w terminie 20
miesięcy od daty podpisania Umowy;
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