Nrsprawy: WAG-11.261.66.2020
Nr pisma: WAG-II.W.16001.AB.2021

NrzamPwienia: 15/pn/2020

Informacja zamieszczana na stronie internetowej na podstawie
art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamowien publicznych

Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (dalej .,pzp"),
Zamawiaj^cy: Narodowy Fundusz Zdrowia Slqski Oddziat Wojewodzki ul. Kossutha 13,

40-844 Katowice, zamieszcza nast^pujqce informacje dotyczqce przetargu nieograniczonego
w przedmiocie: Robota budowlana - rozbudowa z nadbudow^ budynku admlnistracyjnobiurowego

Sl^skiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 (zamowienie

nr 15/pn/2020).
1) Kwota, jakq Zamawiajgcy zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zamowlenia obj^tego
niniejszym ppst^powanieni, yvynosi 6 398 003,34 zt brutto.
2) Firmy oraz adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie, a takze cena, termin
wykonania zamowlenia, okres gwarancji i warunki piatnosci zawarte w ofertach:
Numer

oferty

•

Nazwa/firma
oraz adres/siedziba

Cena oferty

Wykonawcy

Przedslpblorstwo Budowlane
1

„DOMBUD" S.A.

ul. Drzymaty 15

6 549 362,27 zt brutto

40-059 Katowice

3) W ofercie zaoferowano:
Termin wykonania zamowlenia: do 310 dni licz^c od dnia przekazania Wykonawcy frontu
rob6t, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, z zastrzezeniem pozostaiych
postanowieh umowy. W terminie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym uwzglpdniono termin
30 dni na dokonanie odbioru administracyjnego (decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu).
Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy front robot w terminie do 3 dni roboczych licz^c od dnia
zawarcia umowy. Przekazanie frontu robot winno zosta6 potwierdzone przez Strony Protokoiem
przekazania frontu robot.
Wykonanie catego przedmiotu umowy zostanie potwierdzone Protokoiem kohcowym.
Protokoi kohcowy zostanie podpisany niezwiocznie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie.
Wykonawca zobowi^zuje sip wykonac cato^c robot budowlanych, zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym, zwanym daiej rowniez ..Harmonogramem", w terminie do 280 dni liczqc
od dnia przekazania Wykonawcy front robot, co zostanie potwierdzone Protokoiem odbioru
robot budowlanych.
4) Okres qwarancii i rekoimi za wadv przedmiotu zamowlenia:
60-miesipcy okres gwarancji i rpkojmi za wady,zgodnie z SIWZ.
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5)" Warunki p^atnosci:
Zaakceptowano warunki piatnosci okreslone we wzorze umowy.

Zgodnie z art. 24 ust.11 pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamleszczenia na stronie
internetowei informacii. o ktorei mowa w art. 86 ust.5 bzp, przekazuje Zamawiaj^cemu

oswiadczenie o przynaleznosci lub braku pnzynaleznosci do te] samej grupy kapitatowej, o ktorej
mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 pzp. Wraz ze zto2:eniem oswiadczenla, Wykonawca moze przedstawic
dokumenty b^dz informacje potwierdzajqce, ze powiqzania z innym Wykonawca nie prowadzq
do zaktocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia (patrz: SIWZ).
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