
Informacja zgodna

z art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Nowy Targ 24.01.2020r.
Nasz znak: ZP.271.48.2019

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  2019r.  poz.  1843)
zamawiający informuje iż: 

- na realizację powyższego zadania zamierza przeznaczyć 1 113 304,42 zł,
- w wyżej wymienionym przetargu zostało złożonych 12 ofert:
1) Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „DROBUD” Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 103, 34-300 Żywiec

 - cena oferty 1 351 770,00 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 1 157 852,51 zł,
- termin wykonania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- okres rękojmi i gwarancji 7 lat,
- warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.,
3) Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o. Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

 - cena oferty 1 149 584,74 zł,
- termin wykonania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- okres rękojmi i gwarancji 7 lat,
- warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.,
4)  Konsorcjum  firm:  Bartłomiej  Majerczyk  SOLID-BRUK  ul.  Kościuszki  55,  34-530  Bukowina
Tatrzańska  –  lider  konsorcjum,  Krzysztof  |Stachoń  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  „STACHOŃ
ul. Ustup 23B, 34-500 Zakopane – uczestnik konsorcjum, 

 - cena oferty 1 325 149,37 zł,
- termin wykonania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- okres rękojmi i gwarancji 7 lat,
- warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.,
5) Grzegorz Zając Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe ZIBUD 34-608 Kamienica 477

 - cena oferty 1 193 601,47zł,
- termin wykonania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- okres rękojmi i gwarancji – brak ,
- warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.,
6) Artur Kołacz Firma Remontowo-Budowlana ul. Krakowska 58A, 34-400 Nowy Targ

 - cena oferty 1 337 000,00 zł,
- termin wykonania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- okres rękojmi i gwarancji 7 lat,
- warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.,
7) F.U.H. „TRANSKOP” s. c. J. Janos, S. Janos ul. Dworska 9, 34-435 Falsztyn 

 - cena oferty 1 390 000,00 zł,
- termin wykonania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- okres rękojmi i gwarancji 7 lat,

- warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
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Burmistrz Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

 
8) Firma Handlowo – Usługowa „KAL-TRANS” Sp. j. KALATA os. Nowe 1E, 34-424 Szaflary 

 - cena oferty 1 148 545,00 zł,
- termin wykonania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- okres rękojmi i gwarancji 7 lat,

 - warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
9) Tomasz Stachulak TS BUD ul. Pogranicza 79, 34-480 Jabłonka 
 - cena oferty 1 045 602,80 zł,
- termin wykonania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- okres rękojmi i gwarancji 7 lat,

 - warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
10) Eurovia Polska S. A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

 - cena oferty 1 421 398,00 zł,
- termin wykonania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- okres rękojmi i gwarancji 7 lat,

 - warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
11) Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ

 - cena oferty 1 373 148,68 zł,
- termin wykonania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- okres rękojmi i gwarancji 7 lat,

 - warunki płatności zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
12) Teresa Paternoga Firma Handlowo – Usługowa JURTEX ul. Podhalańska 29B, 34-700 Rabka Zdrój 
 - cena oferty 1 414 444,44 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.

Otrzymują:
1/ www.nowytarg.pl
2/ a/a
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