
Numer sprawy: ZP/1/02/2017 

 
Informacja na podstawie art. 86 ust 5 PZP w zakresie postepowania pn.:  

„Modernizacja i rozbudowa zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ulicach Olimpijskiej i Piłkarskiej w Bytomiu - ETAP I” 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty w zł (brutto) 
Okres gwarancji na wykonany 

przedmiot umowy  
Termin wykonania zamówienia  Termin płatności 

1 

Budmel korty, boiska sportowe  
Tomasz Molus 

Ul. Obrońców Pokoju 43/5, 55-100 Trzebnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 575 600,00 zł                                                              
w tym:    
1) Ryczałtowa cena za wykonanie kompletnej 
Dokumentacji projektowej, w tym Projektu Budowlano-
Wykonawczego (oraz innej niezbędnej dokumentacji) w 
wysokości 1% wartości wynagrodzenia określonego 
powyżej, w kwocie w wysokości 45 756,00 zł brutto,  
2) Ryczałtową cenę za prowadzenie nadzoru autorskiego 
w wysokości 1% wartości wynagrodzenia określonego 
powyżej, w kwocie w wysokości 45 756,00 zł brutto, 
3) Ryczałtową cenę za wykonanie robót budowlanych w 
wysokości 98% wartości wynagrodzenia określonego 
powyżej, w kwocie w wysokości 4 484 088,00 zł brutto                                                                                                                     

5 lat (60 miesięcy), licząc od 
daty podpisania 

niezawierającego zastrzeżeń 
dokumentu -  Świadectwa 

Przejęcia - Protokół Odbioru 
Końcowego przedmiotu 

umowy 

do dnia 15.12.2017 r., a dniem wykonania całego przedmiotu zamówienia będzie dzień 
Świadectwa Przejęcia - Protokół Odbioru Końcowego, przy czym Wykonawca wykona 

umowę: 
1) w zakresie przekazania kompletnego Projektu Budowlano - Wykonawczego (oraz 

pozostałej dokumentacji o której mowa w § 1 ust. 3 wzoru umowy) i uzyskania akceptacji 
Zamawiającego, w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy (przy czym w 

zakresie przekazania przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznych 
wykonania i odbioru robót, z uzyskaniem wszystkich niezbędnych Materiałów w terminie 

do 10 tygodni od daty zawarcia umowy),  
2) pełnienia nadzoru autorskiego od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do 

zakończenia budowy. 

30 dni po uzyskaniu 
Świadectwa Przejęcia - Protokół 

Odbioru Końcowego oraz 
doręczeniu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT 

2 

Konsorcjum firm: 
1) Lider: Saltex Europa Sp. z o.o.  

ul. Sudecka 106a, 53-129 Wrocław 
2) Partner: Sport Track Sp. z o.o.  

ul. Jasna 9, 52-200 Wysoka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 912 882,08 zł                                                              
w tym:    
1) Ryczałtowa cena za wykonanie kompletnej 
Dokumentacji projektowej, w tym Projektu Budowlano-
Wykonawczego (oraz innej niezbędnej dokumentacji) w 
wysokości 0,643% wartości wynagrodzenia określonego 
powyżej, w kwocie w wysokości 12 300,00 zł brutto,  
2) Ryczałtową cenę za prowadzenie nadzoru autorskiego 
w wysokości 0,322% wartości wynagrodzenia określonego 
powyżej, w kwocie w wysokości 6 150,00 zł brutto, 
3) Ryczałtową cenę za wykonanie robót budowlanych w 
wysokości 99,04% wartości wynagrodzenia określonego 
powyżej, w kwocie w wysokości 1 894 432,08 zł brutto                                                                                                                     

5 lat (60 miesięcy), licząc od 
daty podpisania 

niezawierającego zastrzeżeń 
dokumentu -  Świadectwa 

Przejęcia - Protokół Odbioru 
Końcowego przedmiotu 

umowy 

do dnia 15.12.2017 r., a dniem wykonania całego przedmiotu zamówienia będzie dzień 
Świadectwa Przejęcia - Protokół Odbioru Końcowego, przy czym Wykonawca wykona 

umowę: 
1) w zakresie przekazania kompletnego Projektu Budowlano - Wykonawczego (oraz 

pozostałej dokumentacji o której mowa w § 1 ust. 3 wzoru umowy) i uzyskania akceptacji 
Zamawiającego, w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy (przy czym w 

zakresie przekazania przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznych 
wykonania i odbioru robót, z uzyskaniem wszystkich niezbędnych Materiałów w terminie 

do 10 tygodni od daty zawarcia umowy),  
2) pełnienia nadzoru autorskiego od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do 

zakończenia budowy. 

30 dni po uzyskaniu 
Świadectwa Przejęcia - Protokół 

Odbioru Końcowego oraz 
doręczeniu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT 

3 
„S-PRINT 2” Sp. z o.o. 

Ul. Techników 5, 40-326 Katowice 

2 767 500,00 zł                                                              
w tym:    
1) Ryczałtowa cena za wykonanie kompletnej 
Dokumentacji projektowej, w tym Projektu Budowlano-
Wykonawczego (oraz innej niezbędnej dokumentacji) w 
wysokości 1,63% wartości wynagrodzenia określonego 
powyżej, w kwocie w wysokości 45 000,00 zł brutto,  
2) Ryczałtową cenę za prowadzenie nadzoru autorskiego 
w wysokości 0,54% wartości wynagrodzenia określonego 
powyżej, w kwocie w wysokości 15 000,00 zł brutto, 
3) Ryczałtową cenę za wykonanie robót budowlanych w 
wysokości 97,83% wartości wynagrodzenia określonego 
powyżej, w kwocie w wysokości 2 707 500,00 zł brutto 

5 lat (60 miesięcy), licząc od 
daty podpisania 

niezawierającego zastrzeżeń 
dokumentu -  Świadectwa 

Przejęcia - Protokół Odbioru 
Końcowego przedmiotu 

umowy 

do dnia 15.12.2017 r., a dniem wykonania całego przedmiotu zamówienia będzie dzień 
Świadectwa Przejęcia - Protokół Odbioru Końcowego, przy czym Wykonawca wykona 

umowę: 
1) w zakresie przekazania kompletnego Projektu Budowlano - Wykonawczego (oraz 

pozostałej dokumentacji o której mowa w § 1 ust. 3 wzoru umowy) i uzyskania akceptacji 
Zamawiającego, w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy (przy czym w 

zakresie przekazania przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznych 
wykonania i odbioru robót, z uzyskaniem wszystkich niezbędnych Materiałów w terminie 

do 10 tygodni od daty zawarcia umowy),  
2) pełnienia nadzoru autorskiego od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do 

zakończenia budowy. 

30 dni po uzyskaniu 
Świadectwa Przejęcia - Protokół 

Odbioru Końcowego oraz 
doręczeniu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT 

4 

Konsorcjum firm: 
1) Lider: HEMET Sp. z o.o. 

ul. Sulechowska 39A, 65-022 Zielona Góra 
2) Partner: DABRO-BAU Firma Handlowo-

Usługowa Paweł Dąbrowski 
Opoczka nr 17A, 58-100 Świdnica 

 

3 658 020,00 zł                                                              
w tym:    
1) Ryczałtowa cena za wykonanie kompletnej 
Dokumentacji projektowej, w tym Projektu Budowlano-
Wykonawczego (oraz innej niezbędnej dokumentacji) w 
wysokości 4% wartości wynagrodzenia określonego 
powyżej, w kwocie w wysokości 143 910,00 zł brutto,  
2) Ryczałtową cenę za prowadzenie nadzoru autorskiego 
w wysokości 1% wartości wynagrodzenia określonego 
powyżej, w kwocie w wysokości 34 440,00 zł brutto, 
3) Ryczałtową cenę za wykonanie robót budowlanych w 
wysokości 95% wartości wynagrodzenia określonego 
powyżej, w kwocie w wysokości 3 479 670,00 zł brutto 

5 lat (60 miesięcy), licząc od 
daty podpisania 

niezawierającego zastrzeżeń 
dokumentu -  Świadectwa 

Przejęcia - Protokół Odbioru 
Końcowego przedmiotu 

umowy 

do dnia 15.12.2017 r., a dniem wykonania całego przedmiotu zamówienia będzie dzień 
Świadectwa Przejęcia - Protokół Odbioru Końcowego, przy czym Wykonawca wykona 

umowę: 
1) w zakresie przekazania kompletnego Projektu Budowlano - Wykonawczego (oraz 

pozostałej dokumentacji o której mowa w § 1 ust. 3 wzoru umowy) i uzyskania akceptacji 
Zamawiającego, w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia niniejszej umowy (przy czym w 

zakresie przekazania przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznych 
wykonania i odbioru robót, z uzyskaniem wszystkich niezbędnych Materiałów w terminie 

do 10 tygodni od daty zawarcia umowy),  
2) pełnienia nadzoru autorskiego od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do 

zakończenia budowy. 

30 dni po uzyskaniu 
Świadectwa Przejęcia - Protokół 

Odbioru Końcowego oraz 
doręczeniu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT 

 
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia w zł (brutto): 4 179 160,00 zł    

 

Bytom, dnia 31.05.2017 r. 


