Nr sprawy TI.7013.8.2018

Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 29.10.2018 roku
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a także pełnienie
nadzorów autorskich, wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń, uzgodnień i decyzji
administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych na zadanie pn.:„ Budowa
infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Budowy Szczecińskiej Kolei
Metropolitalnej (Linia 406: Budowa węzłów przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi
z integracją transportu: 1. Stacja Police; 2. Przystanek Police Piłsudskiego.
1. Na sfinansowanie zamówienia zamawiający przeznacza kwotę 400 000,00 (brutto) - PLN
2. Wykaz firm i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz informacje zawarte w
ofertach dotyczące ceny.

Nr
oferty

1.

2.

Cena brutto [zł]

Cena brutto [zł]

Wykonanie
dokumentacji
projektowej
wraz z uzyskaniem
decyzji na
prowadzenie robót
bud.

Pełnienie nadzoru
autorskiego

48 062,25

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Cena brutto
[zł]

Pracownia Projektowa
Maciej Sochanowski
ul. Św. Ducha 5b/10
70-205 Szczecin

368 477,25

320 415,00

338 065,50

293 970,00

Biuro Projektów
Drogowych Dominik
Liakos
ul. Niemierzyńska 22/23
71-436 Szczecin

3. Termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
4. Warunki płatności
◘ Nie przewiduje się zaliczek na poczet wykonywanych prac.
◘ Wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób:

44 095,50

Nr sprawy TI.7013.8.2018

a) Zamawiający dopuszcza w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej wystawienia:
- faktur przejściowych o wartości nie przekraczającej łącznie 90% wynagrodzenia umownego
brutto po odbiorze przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wykonanej dla poszczególnych
etapów.
- faktury końcowej dla dokumentacji w wysokości pozostałego wynagrodzenia brutto po
wykonaniu i przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu wraz z
kompletem decyzji umożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych i wypełnieniem
pozostałych obowiązków wymienionych w Umowie.
b) Należność Wykonawcy za sprawowanie nadzoru autorskiego, będzie płatna kwartalnie
zgodnie z podziałem kwot ustalonych w zatwierdzonym przez Zamawiającego
Harmonogramie Płatności.
Uwaga: Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższych informacji
na stronie internetowej zamawiającego, każdy z w/w wykonawców przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP wg załączonego wzoru.

