
 
Projekt pt. „DUO - Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” 

 

Centrum Obsługi Studentów 
Uniwersytet Śląski w Katowicach 
40–007 Katowice, ul. Bankowa 12 

 
 
 

 

 
 
 
oznaczenie sprawy DZP.381.027.2020.RB                

 
 
 
 
 

Pieczęć zamawiającego 
 

 
 

 
 

Informacja z otwarcia ofert 
 

 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  

 
„Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. 

„Termomodernizacja i dostosowanie budynku Domu Studenta nr 7 do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej” oraz 

budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnościami” 

 
 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie przedmiotu zamówienia: 11 994 946,00 zł brutto,  
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Numer  
oferty 

Nazwa (firma), adres wykonawcy, data i godzina 
wpływu oferty 

Cena z VAT w 

PLN 
Termin realizacji 

Okres przedłużenia gwarancji i 
rękojmi na wykonane roboty 

budowlane (G) 

Warunki 
płatności 

1 

Konsorcjum Firm: 

 Lider konsorcjum: 

PJM INWEST Sp.  z o.o. S.k.  

ul. Wincentego Witosa 66D 

 25-561 Kielce 

Partner konsorcjum: 

Zakład Remontowo – Budowlany Jarosław Marciniec 

ul. Tuczępy 125 

 28-142 Tuczępy  

Partner konsorcjum: 

Zakład Remontowo – Budowlany Piotr Kapusta 

ul. dr Piotrowskiego 41 

 28-130 Stopnica 

Oferta wpłynęła dnia 20.11.2020 r. o godz. 08:28. 

11 347 397,40 zł 

Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia w 

terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie 

wymagane przez odpowiednie organy),  z zastrzeżeniem, 

że: 

1) do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy wykonamy 

kompletną dokumentację projektową, wraz z projektem 

budowlanym i z uzyskaniem pozwolenia na budowę/nie 

wniesieniem sprzeciwu do zgłoszenia wykonywania 

robót budowlanych.  

2) roboty budowlane realizowane wewnątrz obiektu, 

kolidujące z zakwaterowaniem jego mieszkańców będą 

wykonywane w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. 

Wydłużamy okres gwarancji i rękojmi 

na wykonane roboty budowlane o 

okres 36 m-cy (słownie: trzydzieści 

sześć miesięcy), w stosunku do 

wymaganego zgodnie z rozdz. II ust. 

8 minimalnego tj. 60 miesięcznego 

okresu, 

 

Gwarancja na zamontowane wyroby 

(materiały) nie mniejsza niż udzielona 

gwarancja na roboty, a jeżeli 

gwarancja producenta jest dłuższa – 

zgodnie z gwarancją producenta  

akceptacja 

Powołując się na treść art. 24 ust.11 ustawy Pzp oraz na zapisy SIWZ (rozdz. IV, ust. 3 pkt 2), Zamawiający przypomina o obowiązku przekazania Zamawiającemu w 
terminie 3 dni, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. 

 
 
 
 
 

 
………………………………………….. 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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