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Przedmiot zamówienia:
CPV:45231300
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Tekst do dodania:
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Zakres między: 6 300 000,00 a 9 600 000,00 (wraz z robotami dodatkowymi)
Waluta: PLN
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Termin realizacji przedmiotu Umowy:
1) rozpoczęcie – do 30 dni od daty zawarcia umowy,
2) zakończenie:
a) do dnia 31.10.2018 r. – dla robót dotyczących zakresu: budowa łącznika od al. St. Jachowicza do ul. 3 Maja oraz
rozbudowa ul. 3 Maja - potwierdzone podpisaniem protokołów końcowych,
b) do dnia 31.12.2018 r. – dla robót dotyczących zakresu: rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i
kanalizację deszczową w ul. Pięknej wraz z przebudową wodociągu i kanalizacji - potwierdzone podpisaniem protokołu
końcowego,
c) uzyskanie pozwoleń na użytkowanie dla wyżej wymienionych zakresów trzy miesiące od daty podpisania protokołów
końcowych.
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryteriami:
1) Cena – 60 %;
2) Gwarancja – 40 %.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji jakości wymagany przez zamawiającego (warunek konieczny) – 36 m-cy.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji jakości uwzględniony do oceny przez zamawiającego – 60 m-cy.
VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp w wysokości
nieprzekraczającej 50% zamówienia podstawowego.
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