Burmistrz Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Informacja zgodna
z art. 86 ust. 5 ustawy PZP
Nowy Targ 21.02.2019r.
Nasz znak: ZP.271.3.2019
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na bieżące remonty ulic, chodników, placów, mostów

i przepustów na terenie miasta Nowy Targ w 2019 r.
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.
zm.) zamawiający informuje iż:
1) na realizację powyższego zadania zamierza przeznaczyć 1 500 000,00 zł,
2) w wyżej wymienionym przetargu zostały złożone 2 oferty
a) Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S. A. ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy
Targ
- cena oferty 1 432 208,70 zł,
- okres rękojmi 5 lat (dotyczy zadań opisanych w Rozdziale II ust. 2 pkt 2, 3 i 4 SIWZ),
- termin wykonania minimum 20% wartości zamówienia – 45 dni od pierwszego typowania,
- warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
c) Firma Handlowo-Usługowa „Kal-Trans” Sp. j. os. Nowe 1E, 34-424 Szaflary
- cena oferty 1 652 371,00 zł,
- okres rękojmi 5 lat (dotyczy zadań opisanych w Rozdziale II ust. 2 pkt 2, 3 i 4 SIWZ),
- termin wykonania minimum 20% wartości zamówienia – 45 dni od pierwszego typowania,
- warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
UWAGA:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wzór treści oświadczenia stanowi załącznik do siwz do tego postępowania.

Otrzymują:
1/ www.nowytarg.pl
2/ a/a
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