Szczecin, dnia 09.01.2017 r.
sygn. DZ-6-2017/KS

Roboty w zakresie bieżącego utrzymania systemów klimatyzacji oraz wentylacji
mechanicznej i grawitacyjnej w jednostkach PUM
DZP-262-65/2016
(otwarcie ofert odbyło się w dniu 09.01.2017 r.)

Do upływu terminu składania ofert złożono:

Nr
oferty

1

2

3

Nazwa i adres wykonawcy

Nr
Zad.

Całkowita
Oferowana cena
wartość ryczałtu
netto
w zakresie
roboczogodziny
wykonywania
kosztorysowej
prac określonych
z narzutami
w STWiORS
[25%]
[60%]

Okres
gwarancji
i rękojmi
udzielonej na
wykonane
roboty [15%]

1

88 904,40 zł

56,00 zł

72 m-ce

2

181 892,40 zł

56,00 zł

72 m-ce

1

221 400,00 zł

24,00 zł

60 m-cy

2

191 880,00 zł

24,00 zł

60 m-cy

1

149 577,84 zł

30,00 zł

60 m-cy

Orange Real Estate sp. z o.o.
ul. Piękna 17/19
00-549 Warszawa

Lider Konsorcjum
P.P.H.U.Ckw-Instalacje sp. z o.o.
ul. Tama Pomorzańska 1A
70-030 Szczecin

P.H.U. Elbaco sp. z o.o.
ul. Aleja Kasztanowa 17
72-005 Przecław

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
1. w zakresie Zadania nr 1 – klimatyzacji:
1) całkowita wartość szacunkowa umowy wynosi 634 000,00 zł, w tym:
a) całkowita wartość ryczałtu w zakresie wykonywania prac określonych w STWiORS –
264 000,00 zł
b) prace adaptacyjne, remontowe – 370 000,00 zł

2.

w zakresie Zadania nr 2 – wentylacji:
1) całkowita wartość szacunkowa umowy wynosi 640 000,00 zł, w tym:
a) całkowita wartość ryczałtu w zakresie wykonywania prac określonych w STWiORS –
380 000,00 zł
b) prace adaptacyjne, remontowe – 260 000,00 zł

3.

stawka roboczogodziny wynosi dla obydwu Zadań maksymalnie 30,00 zł plus podatek VAT

Informacja dla Wykonawców:
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że ewentualne powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Podstawa prawna – art. 24 ust. 11 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

W imieniu Zamawiającego:
KANCLERZ
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie
mgr inż. Jerzy Piwowarczyk
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