
Robofy budowlane polegajqce na rekonstrukcii oraz renowacii ogrodzenia i mur6w
oporoqych zlokalizowanych na nieruchomoSci bgd4cei w trwalym zarz4dzie Wy2szego

Urzgdu G6rniczego pyzy ul. Poniatowskiego 29,29 a, 31 w Katowicach

Informacja z otwarcia ofert, kt6re odtrylo sig dnia 03.09.2019 r.
o godzinie 10.30

Przedmiot zam6wienia - wykonanie rob6t budowlanych polegaj4cych na rekonstrukcji oraz
renowacjr. ogrodzenia i mur6w oporowych zlokalizowanych na nieruchomoSci bgd4cej
w trwalyrn zarz4dzie Wy2szego Urzgdu G6rniczego przy ul. Poniatowskiego 29,29 a, 31
w Katowicach, BAGi09/20 1 8iPN.

Kwota, j:rk4 zamawiaj1cy zamierza przeznacryd na sfinansowanie zam6wienia:

czE3i gwarantowana: 96 911,95 zI

ewentualnie czgSi objgta prawem opcji: 227 057 ,90 zI

Termin wykonania zam6wienia:

W przyprrdku czgdci gwarantowanej wykonanie zam6wienia nast4pi w terminie 2 miesigcy
od dnia przekazania wykonawcy terenu rob6t, jednak nie p6Zniej niZ do dnia 15 listopada
2018 r. ilamawiaj4cy przekaZe wykonawcy teren rob6t w teminie trzech dni roboczych od
dnia zaw.arcia umowy. Do dnia przekazania terenu rob6t wykonawca sporz4dzi i uzgodni
z zamawiaj1cym harmonogram rzeczowo - finansowy, kt6ry bgdzie stanowil integralnq czgSi
umo\4y.

W przypadku czgSci objEtej prawem opcji wykonanie zam6wienia nastqpi w terminie
od dnia uuuchomienia prawa opcji do dnia 30 listopada 2018 r. Uruchomienie prawa opcji
nast4pi n4jp62niej do 30 wrzednia 2018 r.

Warunki platnoSci:

Zaplata wynagrodzenia nast4pi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy lub
podwykonawcy(6w) wskazany na fakturze VAT, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez
zamawiaj4cego prawidlowej i zgodnej z umowq oraz faktycznie wykonanym Swiadczeniem
faktury. I'odstaw4 do wystawienia faktury Y AT i zaplaty wynagrodzenia bgdzie podpisany
przez Strony bez zastrzeZeA protok6l odbioru koricowego rob6t, ewentualnie - podpisany
przez Strr:ny bez zastze2eh protok6l odbioru czgSciowego rob6t. Za dzieh zaplaty uwa2any
bqdzie dzieh obci4Zenia rachunku zamawiaj4cego.

Okres gvrarancji:

Wykonavrca skladaj4c ofertg okreSli w pelnych latach oferowany okes gwarancji na caloSi
prac objgtych przedmiotem zam6wienia, w tym na zastosowane materialy i osprzgt,
z zaslrze2:.eniem, Ze okres ten nie moZe byi kr6tszy niL 3 la:a. Okres gwarancji stanowi jedno
z kyteri6 w oceny ofeft. Zaoferowanie dluZszego niZ 3 letni okres gwarancj i na caloSi prac
objgtych przedmiotem zam6wienia, w tym na zastosowane materialy i osprzgt, bgdzie
zgodnie S|IWZ dodatkowo punktowane. Wymagany okres rgkojmi za wady w odniesieniu do
rob6t obj ?tych przedmiotem zam6wienia wynosi 3 lata. Okres gwarancji i rgkojmi liczony
bEdzie ocl dnia odbioru bez uwag calo6ci rob6t. Gwarancja nie moze zoslai obwarowana
ptzez wy)<onawcg 2adnymi warunkami, od kt6rych spetnienia lub niespelnieni a uLzaleaniony
jest okres jej trwania.



W postgpowaniu wptynEla oferta nastgpuj4cego wykonawcy:

Domi Bau Marcin Godula
ul, Kostki Napierskiego 6
40 - 674 Katowice.
l4czna cena ofertowa brutto: 479 139,59 zt (w Iym za czpSi gwarantowan4: 162 64',1,79 zt, za
czg5i objgt4 prawem opcji: 316 496,80 zl),
okes gwarancji na wykonany przedmiot zam6wienia: 3 lata,
termin wykonania i warunki platnodci: zgodnie zSIWZ.
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