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

Informacja zgodna
z art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Nowy Targ 08.11.2019r.
Nasz znak: ZP.271.41.2019

Dotyczy:  przetargu  nieograniczonego na  wykonanie  przebudowy ul.  Ogrodowej  na odcinku od ul.
Orkana do os. Bereki w Nowym Targu:
1/ na zlecenie Gminy Miasto Nowy Targ  – przebudowa ul. Ogrodowej,
2/ na zlecenie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. - remont sieci
wodociągowej i sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w ul. Ogrodowej.

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz 1843) zamawiający
informuje iż:
1/ na realizację powyższego zadania zamierza przeznaczyć 1 800 000,00 zł.
2/ w wyżej wymienionym przetargu zostały złożone 4 oferty:
a)  San-Bud  Zakład  Robót  Sanitarnych  i  Budowlanych  Kaczor&Wszołek  Sp.  j.  ul.  Gen.  Sikorskiego 12,
34-400 Nowy Targ
- cena oferty – nie podano, podano natomiast cenę za wykonanie  remontu sieci wodociągowej i sanitarnej
wraz z przyłączami do budynków w ul. Ogrodowej w wysokości 404 130,70 zł, 
- okres rękojmi i gwarancji - 5 lat,
- termin zakończenia robót budowlanych – do 31 lipca 2020r,  
- warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
b) Tatry-Inwest Sp. z o. o., Sp. k ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków
- cena oferty – 1 586 072,12 zł,  w ofercie nie  podano ceny za wykonanie  remontu sieci  wodociągowej
i sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w ul. Ogrodowej
- okres rękojmi i gwarancji - 5 lat,
- termin zakończenia robót budowlanych – do 30 października 2020r,  
- warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
c) Grzegorz Zając Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe ZIBUD 34-608 Kamienica 477
- cena oferty – 2 096 627,90 zł, 
- okres rękojmi i gwarancji - 5 lat,
- termin zakończenia robót budowlanych – do 31 lipca 2020r,  
-  warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
d) Kiernia Sp. z o.o. Ratułów 208, 34-407 Ciche
- cena oferty – 1 967 149,15 zł, 
- okres rękojmi i gwarancji - 5 lat,
- termin zakończenia robót budowlanych – do 31 lipca 2020r,  
- 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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