
Informacja zgodna

z art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Nowy Targ 10.02.2020r.
Nasz znak: ZP.271.4.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: 
1/  Przebudowę  ul.  Młynówka  w  Nowym  Targu  polegającą  na  wykonaniu  ciągu  pieszo-
rowerowego w istniejącym pasie drogowym w ramach III etapu Historyczno -  kulturowo -
przyrodniczego szlaku wokół Tatr – część I zamówienia 
2/ Przebudowę ul. Roberta Schumana w Nowym Targu polegającą na wykonaniu ciągu pieszo-
rowerowego w istniejącym pasie drogowym w ramach III etapu Historyczno -  kulturowo -
przyrodniczego szlaku  wokół Tatr – część II zamówienia.

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:
w części I zamówienia  699 000,00 zł,
w części II zamówienia 321 000,00 zł 
- w wyżej wymienionym przetargu zostało złożonych 10 ofert:
1/ Grzegorz Zając Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe ZIBUD 34-608 Kamienica 477
 - cena oferty w I części zamówienia 585 637,40 zł, w II części zamówienia 273 306,71 zł
- termin wykonania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- okres rękojmi i gwarancji dla I i II części zamówienia - 7 lat,

2/ Eurovia Polska S. A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
 - cena oferty w I części zamówienia 589 569,60 zł, w II części zamówienia 268 994,01 zł
- termin wykonania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- okres rękojmi i gwarancji dla I i II części zamówienia - 7 lat,
3/ Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „DROBUD” Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 103, 34-300 Żywiec

 - cena oferty w I części zamówienia 724 898,29 zł
- termin wykonania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- okres rękojmi i gwarancji dla I części zamówienia - 7 lat,
4/ Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „DROBUD” Sp. z o. o. ul. Sienkiewicza 103, 34-300 Żywiec

 - cena oferty w II części zamówienia 344 585,12 zł
- termin wykonania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- okres rękojmi i gwarancji dla II części zamówienia - 7 lat,
5/ Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o. Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

 - cena oferty w I części zamówienia 755 528,86 zł, w II części zamówienia 378 557,39 zł
- termin wykonania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- okres rękojmi i gwarancji dla I i II części zamówienia - 7 lat,
6/ Grażyna Duda Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Duda” Łostówka 121, 34 - 730 Mszana Dolna

 - cena oferty w I części zamówienia 591 002,76 zł, w II części zamówienia 276 001,82 zł
- termin wykonania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- okres rękojmi i gwarancji dla I i II części zamówienia - 7 lat,
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Burmistrz Miasta Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

7/ Firma Handlowo – Usługowa „KAL-TRANS” Sp. j. KALATA os. Nowe 1E, 34-424 Szaflary 
 - cena oferty w I części zamówienia 633 977,31 zł, w II części zamówienia 282 348,75zł
- termin wykonania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- okres rękojmi i gwarancji dla I i II części zamówienia - 7 lat,
8/ Marcin Kołacz Novatec Budownictwo ul. Krakowska 58A, 34-400 Nowy Targ 

 - cena oferty w I części zamówienia 712 676,61 zł, w II części zamówienia 326 872,97zł
- termin wykonania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- okres rękojmi i gwarancji dla I i II części zamówienia - 7 lat,
9/ Kiernia Sp. z o. o. Ratułów 208, 34-407 Ciche

 - cena oferty w I części zamówienia 645 798,59 zł, w II części zamówienia 278 943,71zł
- termin wykonania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- okres rękojmi i gwarancji dla I i II części zamówienia - 7 lat,
10/ Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S. A. ul. Szaflarska 102, 34-400 Nowy Targ

 - cena oferty w I części zamówienia 670 092,38 zł, w II części zamówienia 291 105,33 zł
- termin wykonania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
- okres rękojmi i gwarancji dla I i II części zamówienia - 7 lat.

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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