
wykonanie rob6t budowlanych polegai4cych na rekonstrukcji oraz renowacji

ogrodzenia i mur6w oporowych zlokalizowanych na nieruchomosci bgd4cej w trwatym

zarz4dzie Wy2szego Urzgdu G6rniczego przy ul' Poniatowskiego 29,29 a,37
w Katowicach

otwarcie ofert: 28.08.2020 r.
godzina 13.00

Przedmiot zam6wienia - wykonanie rob6t budowlanych polegaj4cych na rekonstrukcji oraz

renowacji ogrodzenia i mur6w oporowych zlokalizowanych na nieruchomosci bgd4cej

w trwalym iarz4dzie wy2szego Urzgdu G6rniczego przy ul. Poniatowskiego 29,29 a, 31

w Katowicach, BAG/1 3/2020/PN'

Kwota, jak4 zamawiaj4cy zam ierza przeznaczyd na sfinansowanie zam6wienia:

czgSi gwarantowanat 177 310,60 A
ewentualnie czgsi obj gta prawem opcji: 23 888'19 zl

Termin wykonania zam6wienia:

w przlpadku czgsci gwarantowanej wykonanie zam6wienia nast4pi w terminie 2 miesigcy

od dnia przekazania wykonawcy terenu rob6t. zamawiaj}cy ptzekaae wykonawcy telen rob6t

w termi;ie trzech dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Do dnia przekazania terenu rob6t

wykonawca sporz4dzi i uzgodni z zamawiaj4cym harmonogram rzeczowo - finansowy, kt6ry

bgdzie stanowil integraln4 czgSi umowy.
w przypadku czgsci objgtej prawem opcji wykonanie zam6wienia nast4pi w terminie 2

miesigcy od dnia uruchomienia prawa opcji. Uruchomienie prawa opcji nast4pi najp62niej do

30 wrzeSnia 2020 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 ptzez

zamawiaj4cego prawidlowej i zgodnej z umow4 otaz faklycznie wykonanym swiadczeniem

faktury, iodstawq do wystawienia faktury VAT i zaplaty wynagrodzenia bqdzie podpisany

przez Strony bez zaslrzeZef protok6l odbiOru koficowego rob6t, ewentualnie - podpisany

przez Strony bez zastrzeaeh protok6l odbioru czgsciowego rob6t. za dzie'h zaplaty 'twuaany
bgdzid dzieh obci4Zenia rachunku zamawiaj4cego

Okres gwarancji:

wykonawca skladajqc ofertg okredli w pelnych latach oferowany okres gwarancji na calo56

prac objgtych przedmiotem zam6wienia, w tym na zastosowane materialy i osprzgt,

z zastrzeleniem, 2e okres ten nie moze byi k6tszy niL 3 lata. Okes gwarancji stanowi jedno

z kryteri6w oceny ofefi. Zaoferowanie dluzszego niZ 3 letni okres gwarancji na calodi prac

objq-tych przedmiotem zam6wienia, w tym na zastosowane materialy i osprzgt, bgdzie

,godnir slwz dodatkowo punktowane. wymagany okres rgkojmi za wady w odniesieniu do

robot ob.lgtych przedmiotem zam6wienia wynosi 5 lat. okres gwarancji i rgkojmi liczony

bgdzie od dnia odbioru bez uwag calosci rob6t. Gwarancja nie mo2e zostai obwarowana

pizez wykonawcg 2adnymi warunkami, od kt6rych spelnienia lub niespelnienia luzaleZniony

jest okres jej trwania.

W postgpowaniu nie zloiono Zadnej oferty.
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