
Katowice, 01.10.2019r.

ZP-2380-278/1632/2019

egz. pojedynczy

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach – postępowanie nr 3”

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający informuje, że w dniu 01.10.2019 r. o godzi-
nie 9:30 odbyło się otwarcie ofert do przedmiotowego postępowania. Kwota jaką Zamawiający za-
mierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 109 871,13 zł brutto. 

Złożono 3 ofert:
Nr

oferty
Nazwa Wykonawcy Wartość brutto 

złotych 
Liczba nadzorowanych
umów zrealizowanych

w okresie ostatnich 7 lat

001
Wojtyła Investment Sp. z o.o.,

ul. Wiktora Przybyły 10/4,
 43-300 Bielsko Biała

347 044,50 zł. 1

002

Przedsiębiorstwo Usług Inwe-
stycyjnych Sp. z o.o., 

ul. J i F Białych 5, 
44-200 Rybnik

118 818,00 zł. 1

003
FB „Jach” Artur Chabrowski, 

ul. Dębowa 77A/7,
40-109 Katowice

43 296,00 zł 4

Zgodnie z art. 86 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że termin wykonania za-
mówienia oraz warunki płatności zostały określone przez Zamawiającego w dokumentacji prze-
targowej  jako  nie  podlegające  zmianie,  na  co  Wykonawcy  wyrazili  zgodę  poprzez  stosowne
oświadczenia złożone w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do
SIWZ.

Jednocześnie zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy prawo zamó-
wień publicznych, wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stro-
nie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 pzp, do przekazania zamawiającemu
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
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mowa w art 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić do-
wody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowa-
niu o udzieleniu zamówienia. 

Wyk. w  1 egz. MZ-W
- zamieszczono na stronie BIP 
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