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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Przebudowa ulic Zb ąszyńskiej i Swojskiej w Łodzi na odcinku od 
ul. Brukowej do ul. Limanowskiego” , Nr sprawy ZIM- DZ.3321.29.2017. 
 

W dniu 22 czerwca 2017r. o godz. 13:00  odbyło się otwarcie ofert  
w w/w postępowaniu. Do godz. 12:00 zostały złożone 4oferty przez n/w Wykonawców.  
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia w wysokości 8.888.636,83 zł brutto. 

 
 

Zbiorcze zestawienie:  
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) 
 i adres Wykonawcy 

Cena ofertowa 
brutto  

(w PLN) 

Okres 
gwarancji 

jakości 
oraz rękojmi 

Termin 
wykonania 
przedmiotu 
zamówienia  

Warunki 
płatności 

1. 

Przedsi ębiorstwo Robót 
Drogowych  
i Mostowych 
 Sp. z o. o. 
Czartki 60,  
98-200 Sieradz 
 

9 589 691,39  72 miesi ące 

 
12 miesi ęcy od 
dnia podpisania 
umowy , z 
podziałem na 
niżej wymienione 
etapy realizacji: 
Etap I :  
wykonanie 
wszystkich robót 
związanych z 
konstrukcją jezdni 
wraz ze zjazdami, 
w pełnym 
zakresie, do dnia 
22.12.2017; 
Etap II : 
pozostałe roboty, 
zgodnie z 
dokumentacją i 
STWiORB 

 
Zgodnie ze wzorem 

umowy (SIWZ – Tom 
II). Termin płatności 

30 dni od daty 
doręczenia 
prawidłowo 

wystawionej faktury. 

2. 
Kral Sp. z o. o. 
ul. Żeligowskiego 
32/34, 96-643 Łód ź  

8 635 111,35 72 miesi ące 

 
12 miesi ęcy od 
dnia podpisania 
umowy , z 
podziałem na 
niżej wymienione 
etapy realizacji: 
Etap I :  
wykonanie 
wszystkich robót 
związanych z 
konstrukcją jezdni 
wraz ze zjazdami, 
w pełnym 
zakresie, do dnia 
22.12.2017; 
Etap II : 
pozostałe roboty, 
zgodnie z 
dokumentacją i 
STWiORB 

 
Zgodnie ze wzorem 

umowy (SIWZ – Tom 
II). Termin płatności 

30 dni od daty 
doręczenia 
prawidłowo 

wystawionej faktury. 
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3. 
STRABAG Sp. z o. o. 
ul. Parzniewska 10 
05-800 Pruszków 

8 318 780,83 72 miesi ące 

12 miesi ęcy od 
dnia podpisania 
umowy , z 
podziałem na 
niżej wymienione 
etapy realizacji: 
Etap I :  
wykonanie 
wszystkich robót 
związanych z 
konstrukcją jezdni 
wraz ze zjazdami, 
w pełnym 
zakresie, do dnia 
22.12.2017; 
Etap II : 
pozostałe roboty, 
zgodnie z 
dokumentacją i 
STWiORB 

 
Zgodnie ze wzorem 

umowy (SIWZ – Tom 
II). Termin płatności 

30 dni od daty 
doręczenia 
prawidłowo 

wystawionej faktury. 

4 

WŁODAN  
Andrzej Włodarczyk 
Spółka Jawna 
Porszewice 31 
95-200 Pabianice 

9 191 620,01  72 miesi ące 

12 miesi ęcy od 
dnia podpisania 
umowy , z 
podziałem na 
niżej wymienione 
etapy realizacji: 
Etap I :  
wykonanie 
wszystkich robót 
związanych z 
konstrukcją jezdni 
wraz ze zjazdami, 
w pełnym 
zakresie, do dnia 
22.12.2017; 

Etap II : 
pozostałe roboty, 

zgodnie z 
dokumentacją i 

STWiORB 

 
Zgodnie ze wzorem 

umowy (SIWZ – Tom 
II). Termin płatności 

30 dni od daty 
doręczenia 
prawidłowo 

wystawionej faktury 

 
Zgodnie z treścią pkt. 7.2 SIWZ Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia niniejszej 
informacji na stronie internetowej , przekazuje zamawiającemu oświadczenie  
o przynale żności lub braku przynale żności 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 (wg wzoru stanowiącego             
Formularz nr 4 załączony przy niniejszej informacji).  
                                                                                                                                   
                         p.o. DYREKTORA  

        ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 

                                

  Katarzyna  Mikołajec 

                                                             /podpis nieczytelny/                                                           

Sprawę prowadzi: 
Magdalena Kierzek 
Wydział Zamówień Publicznych 
tel. 42/ 638-58-37 
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Formularz Nr 4  

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU 
PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,  

O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23) USTAWY 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Przebudowa ulic Zb ąszyńskiej i Swojskiej w Łodzi  
na odcinku od ul. Brukowej do ul. Limanowskiego 

Nr sprawy ZDiT-DZ.3321.29.2017  
ja /my* niżej podpisany /i* ..................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
reprezentując wykonawcę*..................................................................................................... 

oświadczam/my*, że wykonawca: 

�  nie nale ży do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184) z Wykonawcami, którzy 
złożyli odr ębne oferty, oferty cz ęściowe w przedmiotowym post ępowaniu o udzielenie 
zamówienia*, 

 
�  należy do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184)*, łącznie z  Wykonawcami wymienionymi poni żej, 
którzy zło żyli odr ębne oferty, oferty cz ęściowe w przedmiotowym post ępowaniu o udzielenie 
zamówienia  (należy podać nazwy i adresy siedzib)*: 

 
Lp.  Nazwa (firma)  Adres siedziby  

1   
2   
3   
4   
 
*niepotrzebne skreślić lub pominąć. 

**zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 
331, ze zm.)przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.  
 
Miejscowość i data:………… __ __ 2017 r.                                         
                                                                                                      ............................................ 

Podpis Wykonawcy 
Uwaga:  
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna  
tj. wspólnicy spółki cywilnej), każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa niniejsze 
oświadczenie oddzielnie (w przypadku spółki cywilnej należy złożyć niniejsze oświadczenie w odniesieniu  
do każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie).  
 

 


