Wojnicz, dnia 09 listopada 2020 r.
Sprawa nr: ZP.271.14.2020

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że w przetargu nieograniczonym na:
Remont drogi gminnej Wojnicz-Łysa Góra-Rajsko nr 203283K w miejscowości Wojnicz w km 1+100-2+490 – dz. ewid.
nr 1188
w miejscowości Wojnicz

do terminu składania ofert tj. do dnia 09.11.2020 r. do godz. 10:00 wpłynęły 4 oferty. Zestawienie z
niniejszego otwarcia zostaje przedstawione poniżej, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843):
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 587 500,00 zł brutto.
lp.

1.

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy
Zakład Produkcyjno Usługowo
Handlowy Wojciech Krzyżak

Cena brutto

Okres gwarancji

Warunki płatności

Termin
wykonania

465 852,05 zł

84 MIESIĄCE

ZGODNIE Z SIWZ

ZGODNIE Z SIWZ

32-862 Porąbka Iwkowska 32

2.

STRABAG Infrastruktura
Południe Sp. Z o. o., ul. Lipowa
5A, 52-200 Wrocław

629 868,82 zł

84 MIESIĄCE

ZGODNIE Z SIWZ

ZGODNIE Z SIWZ

3.

Przedsiębiorstwo DrogowoMostowe Spółka Akcyjna, ul.
Drogowców 1, 39-200 Dębica

469 205,31 zł

84 MIESIĄCE

ZGODNIE Z SIWZ

ZGODNIE Z SIWZ

4.

ROAD SYSTEMS S.C Jacek
Niedojadło, Skrzyszów 15, 33156 Skrzyszów

524 012,55 zł

84 MIESIĄCE

ZGODNIE Z SIWZ

ZGODNIE Z SIWZ

Zamawiający przypomina o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11 PZP – tj. obowiązku przekazania
przez wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art. 86 ust. 5 PZP, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokumenty te należy złożyć w formie pisemnej, we wskazanym
terminie, w siedzibie Zamawiającego
W załączeniu wzór oświadczenia do ewentualnego wykorzystania.

Zamawiający:
Gmina Wojnicz, ul. Rynek 1, 32-830 Wojnicz
Wykonawca:
………………………............................................
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
…………………………………........................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(dalej jako: ustawa Pzp)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Remont drogi gminnej Wojnicz-Łysa GóraRajsko nr 203283K w miejscowości Wojnicz w km 1+100-2+490 – dz. ewid. nr 1188 w miejscowości Wojnicz,
sprawa ZP.271.14.2020
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
184 z późn. zm.)* – co inny Wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu.
Oświadczam, że nie należę)** do tej samej grupy kapitałowej / tych samych grup kapitałowych co
Wykonawca bądź Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.
lub
Oświadczam, że należę** do tej samej grupy kapitałowej, do której należą niżej wymienieni Wykonawcy,
którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.
- ..........................................................................................................................................................
- .........................................................................................................................................................
W załączeniu przekazuję dokumenty i/lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.
(** niewłaściwe skreślić)
…………………….… dnia …………………
………………………………………………
(pieczęć i podpis Wykonawcy)
* Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z
2015 r. poz. 184 z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są
kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego
przedsiębiorcę.

