
Informacja zgodna

z art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Nowy Targ 21.08.2019r.
Nasz znak: ZP.271.26.2019

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego  na  budowę  ciągu  pieszo-rowerowego  w  okolicach
lotniska w ramach III etapu Historyczno - kulturowo - przyrodniczego szlaku wokół Tatr.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z
późn. zm.) zamawiający informuje iż: 

- na realizację powyższego zadania zamierza przeznaczyć 955 000,00 zł,
- w wyżej wymienionym przetargu zostały złożone 3 oferty:
1) Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „DROBUD” Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 103, 34-300
Żywiec
 - cena oferty 1 459 653,21 zł,
- termin wykonania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- okres rękojmi i gwarancji 7 lat,
 - warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
2) Kiernia Sp. z o. o. Ratułów 208, 34-407 Ciche
 - cena oferty 1 547 913,91 zł,
- termin wykonania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- okres rękojmi i gwarancji 7 lat,
- warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.,
3)  Podhalańskie  Przedsiębiuostwo Drogowo-Mostowe S.A.  ul.  Szaflarska  102,  34-400 Nowy
Targ
 - cena oferty 1 498 140,00 zł,
- termin wykonania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- okres rękojmi i gwarancji 7 lat,
 - 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.
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