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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na:  

 
„ Modernizacja dróg wewn ętrznych poło żonych na terenie miasta Łodzi 

– trzy cz ęści” 
 

Nr sprawy ZIM-DZ.3321.33.2017 
 
W dniu 12 lipca 2017r. o godz. 13:00  odbyło się otwarcie ofert  

w w/w postępowaniu. Do godz. 12:00 zostały złożone 3 oferty  przez n/w Wykonawców.  
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 415.069,63  PLN brutto .  
w tym na poszczególne części zamówienia: 

- Część I     w wysokości   131.267,17 PLN brutto;  
- Część II    w wysokości   199.999,69 PLN brutto; 
- Część III    w wysokości     83.802,77 PLN brutto; 

 
Zbiorcze zestawienie:  
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

C
zę
ść

 
za

m
ów

ie
ni

a 

1. Cena ofertowa brutto (w PLN) 

2. Okres gwarancji jako ści i r ękojmi 

3. Termin wykonania zamówienia 

4. warunki płatno ści 

1. 

  
Biuro Usług 
Inwestycyjnych  
Robert Wojciechowski 
93-313 Łód ź, 
 ul. Chóralna 5 lok. 1 
  

C
zę
ść

 I 

207.324,37 

72 miesi ące od daty odbioru ko ńcowego 

od dnia zawarcia umowy do  30 października 2017 r  

30 dni  od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury (§ 8 ust.8 wzoru umowy) 
 

C
zę
ść

 II
I 

 
170.630,95 
72 miesi ące od daty odbioru ko ńcowego 

od dnia zawarcia umowy do  30 października 2017 r  

30 dni  od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury (§ 8 ust.8 wzoru umowy) 
 

2. 

ELBET Łukasz Kłys 
Władysławów 
Bielawski 24, 
95-015 Głowno  

C
zę
ść

 I 

159.999,60 
72 miesi ące od daty odbioru ko ńcowego  

od dnia zawarcia umowy do  30 października 2017 r  

30 dni  od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury (§ 8 ust.8 wzoru umowy) 
 

C
zę
ść

 II
I 

108.587,77 PLN 

72 miesi ące od daty odbioru ko ńcowego 

od dnia zawarcia umowy do  30 października 2017 r  

30 dni  od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury (§ 8 ust.8 wzoru umowy) 
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3. 

Zakład Remontowo 
Drogowy Barbara 
Wiśniewska 
90-361 Łód ź,  
ul. Piotrkowska  276 
lok. budynek A 

C
zę
ść

 I 

148.886,58 

72 miesi ące od daty odbioru ko ńcowego 

od dnia zawarcia umowy do  30 października 2017 r  

30 dni  od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury (§ 8 ust.8 wzoru umowy) 

C
zę
ść

 II
 

229.847,19 

72 miesi ące od daty odbioru ko ńcowego 

od dnia zawarcia umowy do  30 października 2017 r  

30 dni  od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury (§ 8 ust.8 wzoru umowy) 

C
zę
ść

 II
I 

116.865,54 

72 miesi ące od daty odbioru ko ńcowego 

od dnia zawarcia umowy do  30 października 2017 r  

30 dni  od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury (§ 8 ust.8 wzoru umowy) 

 
 
 
 
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 5  załączony przy niniejszej informacji).  
 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie             
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy              
z Wykonawców.  
                              

                                                                                 
ZATWIERDZAM 

Z-ca DYREKTORA 
ds. Obiektów Budowlanych 

                             
                             Małgorzata Belta 
                           /podpis nieczytelny/ 

 
                                                                                       /podpis nieczyt elny/  

 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Magdalena Kierzek 
Inspektor 
Wydziału Zamówień Publicznych,  
tel. 42/ 272-64-63 
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Formularz Nr 5 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALE ŻNOŚCI 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: 
 

Modernizacja dróg wewn ętrznych poło żonych na terenie miasta Łodzi 
– trzy cz ęści   

Nr sprawy: ZIM-DZ.3321.33.2017 

 
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).  
 
 


