
Wykonanie robrit budowlanych obejmuj4cych przebudowg wraz

-z 
remontem dachu budynku mieszkalno - uiytkowego przy ul. poniatowskiego 29

w Katowicach oraz adaptacjg lokali mieszkalnych na pomieszczenia biurowe w budynku
przy ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach wraz z wymian4 stolarki okiennej i drzwiowej

otwarcie ofert: 30.05.2019 r.
godzina 10.30

Przedmiot zam6wienia - wykonanie rob6t budowlanych obejmui4cych przebudowg wraz
z _remontem dachu budynku mieszkalno - u2ytkowego przy ul. poniatowskiego 29
w Katowicach oraz adaptacjg lokali mieszkalnych na pomieszczenia biurowe w budyrku przy
ul. Poniatowskiego 29 w Katowicach wraz z wymian4 stolarki okiennej i drzwiowej.
BAG/06/2019/PN.

Kwota, jak4 zamawiaj4cy zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamdwienia:

czgSi gwarantowana: 489 402,45 zl

ewentualnie czgSi objgta prawem opcji: 683 416,86 zL

Termin wykonania zam6wienia:

w przypadku czgsci gwarantowanej wykonanie zam6wienia nastqpi w terminie 4 miesipcy
od, dnia przekazania wykonawcy terenu rob6t. Zamawiaj4cy przekuze wykonawcy teren rob6t
w terminie trzech dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
w przypadku czgsci objgtej prawem opcji wykonanie zam6wienia nastqpi w terminie
4 miesigcy od dnia uruchomienia prawa opcji. Uruchomienie prawa opcji nasi4pi najp6zniej
do 05.07.2019 r

Warunki platnoSci:

zaplata wynagrodzenia nast4pi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy lub
podwykonawcy(6w) wskazany na fakturze vAT, w terminie 21 dni od dnia otrzymanii przez
zamawiai}cego prawidlowej i zgodnej z umowa oraz fakrycznie wykonanym swiadczeniem
faktury. Podstaw? do wystawienia faktury vAT i zaplaty wynagrodzenia'bgdzie podpisany
przez Strony bez zastrze2eh protok6tr odbioru koricowego rob6t, ewentualnie - poapisany

lopT s\g"v bez zasfrzeaeh protok6l odbioru czgsciowego rob6t. Za dzien zaplaty twet2any
bgdzie dzieri obci4Zenia rachunku zamawiaj4cego.

Okres gwarancji:

wykonawca skladaj4c ofertg okesli w pelnych latach oferowany okres gwarancji na ca1os6
prac objgtych przedmiotem zam6wienia, w tlrn na zastosowane materialy i osprzgt,
z zasrrzezeniem, ze okres ten nie moze byi k6tszy niL 3 lata. okres gwarancji stanowi jedno
z kryteri6w oceny oferl. zaoferowanre dluzszego niz 3 letni okres gwarancji na calodi prac
obigtych przedmiotem zam6wienla, w tym na zastosowane materialy i osprzEt, bgdzie
zgodnie SIWZ dodatkowo punktowane. wyrnagany okres rgkojmi za wady w odniesieniu do
rob6t objgtych przedmiotem zam6wienia wynosi 5 1at. okres gwarancji i rgkojmi liczony
bEdzie od dnia odbioru bez uwag calosci rob6t. Gwarancja nie moZe zosta6 ob*-o*unu
przez wykonawcE 2adnymi warunkami, od kt6rych spelnienia lub niespelnieni a :uzaleznlony
j est okres j ej trwania.



W postgpowaniu zloZono nastgpuj4ce ofefty:

Oferta nr 1

DomiBau Marcin Godula
40-67 4 Katowice, ul. Kostki Napierskiego 6
l4czna cena ofertowa brutto : 1 258 998 ,05 21, w tym:.
za wykonarie czg3ci gwarantowanej: 532 400,64 z+,

za wykonanie czgSci objgtej prawem opcji: 726 597,41 zL

okes gwarancji na wykonary przedmiot zam6wienia: 5 lat
termin realizacji zam6wienia, warunki platnoSci: zgodnte z SIWZ

Oferta nr 2
Zaklad Remontowo-Uslugowy Andrzej tr-ukowicz
4l-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 19
l4czna cena ofertowa brutto: 1 463 358,29 z|w tym:
za wykonanie czgSci gwarantowanej: 632 077 ,11 zt,
za wykonanie czgdci objgtej prawem opcji: 831 281,18 A
okes gwararcji na wykonany przedmiot zam6wienia: 5 lat
termin realizacji zam6wienia, warunki platnodci: zgodnie z SIWZ

Oferta nr 3
Konsorcjum:
Arch Instal Budownictwo Sp, z o. o. sp. k (lider)
40-303 Katowice, ul. Gen. Le Ronda 26,
Arch Instal Sp. z o. o. Sp. k.
40-303 Katowice, ul. Gen. Le Ronda 26
l4czna cena ofertowa brutto: I L96 206,67 z\w tym:
za wykonanie czg5ci gwarantowanej: 471 445,49 zl,
za wykonanie czgSci objgtej prawem opcji: 724 761,18 zt
okres gwarancji na wykonany przedmiot zam6wienia: 5 lat
tetmin re izacji zam6wiema, warunki platno3ci: zgodnie zSIWZ
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