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Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego
na Swiadczenie
uslugipelnieniafunkcji InwestoraZastgpczego
dli zadaiia
inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa budynku oraz garazy przy ul. Lipowej gl
w N'odzina potrzebydw6chwydzial6wProkuraturyRegionalnejw N,odzi" - realizowlnego
w dw6ch podzadaniach
(etapach): etapI - praceprojektowe,etapII - robotybudowlane.
Informacja
Na podstawieart. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zam6wien
publicznych,ProkuraturaRegionalnaw tr odziinformuje:
1. Na sfinansowanieprzedmiotowegozam6wienia Zamawiaj4cyprzezuaczyl og6lem
531360 zl.

2 . Termin wykonania zam6wienia .
od dnia podpisania umowy poprzez czas opracowaniadokumentacji projektowej oraz
rcalizacji rob6t do dnia rozliczenia koricowego, nie p6Zniej niZ do dnia 31 grudnia
2021 r Ostateczny termin jest uzalehniony od wielkoSci Srodk6w finansowych
przyznawanychprzez dysponentaczEficibudZetowejw poszczeg6lnychlatach. Termin
ten moZe by(, przedLuzonyw sytuacji braku Srodk6w finansowych na realizacjg
niniejszego zadania.
termin rozliczenia inwestycji - nie dluzej ni? 45 dni od podpisania protokolu
koricowego i przekazania obiektu do uzytkowania, z zastrzeaeniem wykonywania
obowi4zk6w w okresie gwarancji oruz rgkojmi na roboty budowlane.
Warunki platnoSci - przelew na rachunek bankowy Inwestora Zastgpczegowskazany na
faktutze, w terminie 2l dni od otrzymania przez Zamawiaj4cego prawidlowo
wystawionej faktury. Fakturowanie czgscioweza nadzor nad.realizacj4umowy.

J.

4 . Do luu1znaczonegoterminu skladania ofert, tj. do dnia 10 wrzeSnia 2018 r.
do godz. 10:00 zostaly zlo2one2 oferty, zestawieniekt6rych przedstawiaponiaszatabela.

Nr
oferty
I

Nazwa Wykonawcy i siedziba
Instytut zr 6v,now alonego RozwojuSp.z o.o., 15-600Bialystok
ul. Elewatorska17lok. 1.

Cena (zl)
971 700

Konsorcjumfirm:
)

1 . PHIN ConsultingSp.z o.o.93-I2I
tr-6d2,
ul. Czgstochowska
63,

2 . PHIN InwestycjeSp.z o.o.93-l2l
L6d2,
ul. Czestochowska
63.

5 1 5370

Jednocze5nieZamawiaj4cyzvraca uwagg na obowi4zek Wykonawcy przekazania
Zamavnaj}cemu,
w terminie 3 dni od dnia umieszczeniana stronie internetowej
niniejszejinformacji, o5wiadczeniao przynale2no5cilub braku przynaleino5cido tej
samej grupy kapitalowej (zaN1czniknr 3 do SIWZ), jak Wykonawcy, kt6rzy zlozyii
odrgbneofertyw niniejszympostgpowaniu.
Oswiadczenie
naleayzloZy| w formiepisemnej.
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