
 

Oznaczenie sprawy: ZPI.272.23.2019          

                    Nowy Sącz, dnia 23 września 2019 r. 
 

INFORMACJE PODANE NA OTWARCIU OFERT 

UDOSTĘPNIANE W TRYBIE ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 

dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana 

w Marcinkowicach 
 

1. Podana bezpośrednio przed otwarciem ofert kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia wynosi: 

100 000 zł brutto 
 

2. Wymagany przez zamawiającego termin wykonania zamówienia: 

a) koncepcja przyjętych rozwiązań projektowych budowy hali sportowej oraz koncepcja przyjętych 

rozwiązań projektowych dot. drogi pożarowej, urządzeń do usuwania dymu z klatek schodowych, 

zabezpieczenia przed zadymianiem poziomych dróg komunikacji ogólnej i adaptacji budynku zabytkowego 

- stodoły: do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, 

b) kompletna dokumentacja projektowa hali sportowej wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego 

pozwolenia na budowę do dnia 28 lutego 2020 r. 

c) kompletna dokumentacja uzupełniająca projektowa wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego 

pozwolenia na budowę, w tym:  

- dokumentacja projektowa usuwania dymu z klatek schodowych stanowiących pionowe drogi 

ewakuacyjne w budynku Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach 1; 

- dokumentacja projektowa rozwiązań techniczno – budowlanych zabezpieczających przed 

zadymianiem poziomych dróg komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji z budynku  Zespołu 

Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach 1, poprzez podział poziomych dróg ewakuacyjnych na 

odcinki nie dłuższe niż 50m, przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi; 

- dokumentacja projektowa drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd o każdej 

porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej, spełniającej warunki określone 

w rozporządzeniu w sprawie zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych; 

- dokumentacja projektowa adaptacji budynku zabytkowego – stodoły  
 

do dnia 30 czerwca 2020 r. 
 

a) nadzór autorski: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

budynku hali sportowej a w przypadkach wskazanych powyżej w pkt 2 lit. c) do dnia odbioru robót 

budowlanych. 
 

3. Minimalny wymagany przez zamawiającego w siwz okres gwarancji jakości: 

2 lata 
 

4. Nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w wymaganym przez zamawiającego terminie 

oraz ceny ofertowe brutto i okresy gwarancji jakości zawarte w ofertach: 
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy 

Elementy oferty podlegające ocenie 

Cena ofertowa brutto Gwarancja jakości 

1 
G&G PROJEKT PAWEŁ GOLC 
42-218 Częstochowa, ul. Dekabrystów 29/2 

138 260 zł 5 lat 

2 
dr inż. arch. Mateusz Manecki  
ARP AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA MANECKI 
31-072 Kraków, ul. Wielopole 18B 

95 940 zł 5 lat 



 

3 
Pracownia Projektowa Krzysztof Swinka 
44-200 Rybnik, ul. Powstańców Śl. 3 

376 500 zł 5 lat 

4 
ETA spółka z o. o. Biuro Projektów 
33-300 Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 8 

172 200 zł 5 lat 

5 
GRUPA BOX ARCHITEKCI PAWEŁ PUDEŁKO 
40-115 Katowice, ul. J. Baildona 8a/5 

201 800 zł 4 lata  

6 
VITARO Sp. z o. o. 
00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30/63 
Oddział: Dziepółć 3, 97-500 Radomsko 

300 120 zł 4 lata 

7 
LOCUM M. PASZYN Spółka Komandytowa 
62-800 Kalisz, ul. Lipowa 33 

135 300 zł 5 lat 

8 
KB-Projekty Konstrukcyjne sp. z o. o. 
30-010 Kraków, ul. Łokietka 8c/70 

490 610 zł 5 lat 

 

5. Warunki płatności określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 

 

 

 
Beata Zięcina – Kasieczka 

Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych 


