Jabłonna, dnia 25.10.2018 r.

ZP.271.1.22.2018

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.
„Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej w zlewni pompowni „P6” (Zadanie 5) i pompowni „P7” (Zadanie 6)
w m. Chotomów i Dąbrowa Chotomowska”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
z dnia 25.10.2018 r.
Zamawiający, Gmina Jabłonna, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej
„ustawą”, przekazuje poniżej następujące informacje:
1) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
14 114 362,50 zł brutto
(Część I: 7 263 637,50 zł brutto, Część II: 6 850 725,00 zł brutto)

2)

Zestawienie ofert:
1. KONSORCJUM FIRM:
- PRIKNAUBER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
z siedzibą w Legionowie, ul. Warszawska 59 lok. 8, 05 - 120 Legionowo – Lider
Konsorcjum
-

Przedsiębiorstwo

Robót

Inżynieryjnych

METRO

Spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Budowlana 5G, 40-301 Katowice –
Partner Konsorcjum

CENA BRUTTO

Część: I

19 475 820,00 zł

Część: II

19 646 790,00 zł

DOŚWIADCZENIE W PROJEKTOWANIU
podać ilość dokumentacji projektowych budowy sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (nie mniej niż 1
Część: I - 6
dokumentacja), przy realizacji których osoba wyznaczona do
realizacji przedmiotowego zamówienia i odpowiedzialna za Część: II - 6
projektowanie, pełniła obowiązki Projektanta i długość sieci
każdej z tych dokumentacji (bez długości przyłączy) wyniosła
co najmniej:
➢ dla Części I: 3,00 km,
➢ dla Części II: 3,00 km
DOŚWIADCZENIE W KIEROWANIU ROBOTAMI
podać ilość zadań obejmujących budowę sieci wodociągowej
i/lub kanalizacyjnej, przy realizacji których osoba
Część: I - 6
wyznaczona do realizacji przedmiotowego zamówienia i
odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi, Część: II - 6
pełniła obowiązki Kierownika Budowy od rozpoczęcia robót
do wykonania zadania i wartość każdego z tych zadań
wyniosła co najmniej:
➢ dla Części I: 3 000 000,00 zł brutto
➢ dla Części II: 3 000 000,00 zł brutto
OKRES GWARANCJI:
podać oferowany okres gwarancji na wykonane roboty
budowlane w miesiącach (nie krótszy niż 60 miesięcy i nie
dłuższy niż 84 miesięcy). Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres
gwarancji na wykonane roboty budowlane dłuższy niż 84
miesiące na potrzeby oceny ofert zostanie przyjęty
maksymalny okres przyjęty w SIWZ, tj. 84 miesiące.

Część: I - 84 miesiące
Część: II - 84 miesiące

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, 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 oświadczenia
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
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Zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy
i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych
w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

WÓJT
Gminy Jabłonna
Jarosław Chodorski
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Załącznik nr 1

ZP.271.1.22.2018

.......................................................
oznaczenie Wykonawcy
(np. pieczątka)

WZÓR

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
dotyczy przetargu nieograniczonego pn.
„Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” sieci wodociągowej oraz

sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni pompowni „P6” (Zadanie 5) i
pompowni „P7” (Zadanie 6) w m. Chotomów i Dąbrowa Chotomowska ”

NAZWA (FIRMA) ALBO IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY :
..........................................................................................................

SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA WYKONAWCY:
.........................................................................................................

Oświadczamy, że nie należymy / należymy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.
zm.).
* niepotrzebne skreślić
……........................................................
podpis upoważnionej osoby
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