Znak sprawy: ZP.271.33.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przekazuje informację
z otwarcia ofert na zadanie pod nazwą: „Wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej
w Czechowicach – Dziedzicach. Zadanie 2 – zbiornik przeciwpowodziowy w rejonie ul. Wodnej”, które odbyło się w dniu 23.08.2019 r.
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 655 500,00 zł.
Zbiorcze zestawienie ofert:
Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

1.

Zakład Wykonawstwa, Nadzoru
i Projektowania Melioracji,
Wodociągów i Kanalizacji
Ewa Kopeć
Wygiełzów
ul. Lipowiecka 26
32 – 551 Babice

2.

KONSORCJUM FIRM:
Lider – Przedsiębiorstwo Usługowo –
Handlowe „TOMBIZ” Tomasz Bizoń
ul. Chochółka 2
43 – 200 Pszczyna
Partner – Budownictwo Wodno –
Inżynieryjne i Drogowe Spółka z o.o.
ul. Chochółka 2
43 – 200 Pszczyna

Kryterium I
Cena brutto zł

748 782,48 zł

736 389,70 zł

Kryterium III
Doświadczenie
Kryterium II kierownika
branży
Gwarancja
inżynieryjnej
hydrotechnicznej

48 m – cy

48 m – cy

4 realizacje
i więcej

4 realizacje
i więcej

Kryterium III
Doświadczenie
kierownika
branży drogowej

Termin realizacji zamówienia

Warunki płatności

4 realizacje
i więcej

Termin rozpoczęcia robót:
od dnia przekazania placu budowy
Termin zakończenia robót:
30.06.2020 r.
Przebudowę przepustów należy
zrealizować w
nieprzekraczalnym terminie do
15.12.2019r.

warunki płatności
określone
w projekcie umowy

4 realizacje
i więcej

Termin rozpoczęcia robót:
od dnia przekazania placu budowy
Termin zakończenia robót:
30.06.2020 r.
Przebudowę przepustów należy
zrealizować w
nieprzekraczalnym terminie do
15.12.2019r.

warunki płatności
określone
w projekcie umowy

UWAGA:
Zgodnie z zapisami SIWZ Dział VI pkt 2, Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenie przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp). Zamawiający zamieści wzór oświadczenia

3.

4.

Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych „EKOBUD”
Ganczarski, Wianecki, Marzec
Spółka Jawna
ul. Konarskiego 1
41 – 947 Piekary Śląskie

AKG Architektura Krajobrazu
Sp. z o.o.
ul. Narodowa 116, Brzezie
32 – 080 Zabierzów

691 838,87 zł

1 097 880,22 zł

48 m – cy

48 m - cy

4 realizacje
i więcej

4 realizacje
i więcej

4 realizacje
i więcej

Termin rozpoczęcia robót:
od dnia przekazania placu budowy
Termin zakończenia robót:
30.06.2020 r.
Przebudowę przepustów należy
zrealizować w
nieprzekraczalnym terminie do
15.12.2019r.

warunki płatności
określone
w projekcie umowy

4 realizacje
i więcej

Termin rozpoczęcia robót:
od dnia przekazania placu budowy
Termin zakończenia robót:
30.06.2020 r.
Przebudowę przepustów należy
zrealizować w
nieprzekraczalnym terminie do
15.12.2019r.

warunki płatności
określone
w projekcie umowy

UWAGA:
Zgodnie z zapisami SIWZ Dział VI pkt 2, Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenie przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp). Zamawiający zamieści wzór oświadczenia

