
Kłobuck,13.05.2019 r. 

IR.271.016.2019.WS 

INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT 

 Dotyczy: prowadzonego postępowania przetargowego o nr referencyjnym nadanym sprawie przez Zamawiającego: 
IR.271.016.2019.WS  w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: 
„Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470128 w m. Biała wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego na odcinku od km 0 + 
000,00 do 1 + 103,00 wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjnej, gazociągu, 
hydrantów – Etap I”.”, opublikowanego na portalu Urzędu Zamówień Publicznych BZP pod numerem 543063-N-2019 w dniu 30.04.2019 r.  

 Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) Zamawiający podaje 
następujące informacje: 

L.p 
Nazwa (firma) i 

adres wykonawcy Cena 

Ilość prowadzonych nadzorów w kryterium „Dodatkowe 
doświadczenie inspektora”  

[szt.] 

1 

Firma Handlowo – Usługowa „KOMAX” Robert Chłąd 
42-100 Kłobuck, 
ul. Kasztanowa 89B 
 
  

netto: 
                    15.401,63 zł 
 
brutto: 
                     18.944,00 zł 

W branży drogowej: 4 

W branży kanalizacyjnej:  4 

W branży elektrycznej: 7 

2 

Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy 
„PRIMEX”  mgr inż. Marek Łyszczarz, 
42-202 Częstochowa, 
Al. Jana Pawła II 132  
 

netto: 
                    25.600,00 zł 
 
brutto: 
                    31.488,00 zł 
 

W branży drogowej: 4 

W branży kanalizacyjnej: 4 

W branży elektrycznej: 4 

3 

Nadzory, Kosztorysy, Projektowanie  
inż. Tomasz Wasilenko 
42-270 Kłomnice 
ul. Księża 5 

netto: 
                    23.500,00 zł 
 
brutto: 
                    28.905,00 zł 

W branży drogowej: 5 

W branży kanalizacyjnej: 4 

W branży elektrycznej: 3 

4 

„AK-BUD” Konrad Galant 
42-224 Częstochowa, 
ul. Czecha 6 m. 20  

netto: 
                    15.000,00 zł 
 
brutto: 
                    18.450,00 zł 

W branży drogowej: 5 

W branży kanalizacyjnej: 5 

W branży elektrycznej: 2 

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 75 201,00 zł brutto;  
2. Termin wykonania zamówienia: - rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy,  - zakończenie: przewiduje się, że prace budowlane zostaną zakończone do dnia 30.09.2019 r. Termin zakończenia 

prac inspektora upływa z chwilą dokonania bezusterkowego odbioru końcowego  i rozliczenia robot budowlanych oraz spisaniu komisyjnego protokołu odbioru końcowego robót. Inspektor 
zobowiązany jest do pełnienia nadzoru inwestorskiego podczas przeglądów gwarancyjnych  z wykonawcą robót budowlanych (raz w roku) a dla urządzeń kanalizacji deszczowej co 6 miesięcy  
– od dnia zakończenia robót protokołem odbioru końcowego oraz do dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości.  

3. Warunki płatności zgodnie z ustaleniami w SIWZ, zostały zaakceptowane przez Wykonawców. 


