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Sędziejowi cę, 6 matzec 2017 r.

RW.VI.271 .5.2017

INFORMACJ A Z OTWARCIA OF,ERT

z dnia 29 Ęcznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z2Ot5t., poz.2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje informacje, o których mowa w art.86

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy
ust.3i4ustawyPzp.

Otwarcie ofert dla zńaria pn.:,łrzebudowa sieci wodociqgowej rozdzielczej w ul. Powstańców
1863roku w m. Sędziejowice", które odbyło się w dniu 6 marca2}l7 r. o godz. 10:30.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający odcrytał kwotę, jaką zaniefza przęznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, w wysokości1 000 000ń (brutto).
Do upĘwu ostatecmego terminu składania ofert, tj. do dnia 06.03.20l7r. do godz. 10:00 oferty
ńoĘli następuj ący Wykonawcy :
L.
p.

l

Nazwa oraz adres Wykonawcy
Konsorcjum
Lider: INSTAL - SYSTEM
Roman Torzewski
Rodrysin 6,Ą
99 -200 Poddębice
Partner: Akcept Polska
Sp. z o.o. SP.K.
ul. Duńska 73135
7I -795 Szczecin
Zal<ład U sług-Sprzętowo
Transportowych s.c.

2.

cena brutto

674 879,65

ń

Gwarancja

60 miesięcy

skrócenie
terminu
wykonania

0 dni

ul. Fabryczna 4l
98 - 300 Wieluń

Konsorcjum
Lider: ,,ZINSBUD"
InĄnieria Bezwykopowa
Emil Zimoch
ul. Gruntowa 21
95 -2a0 Pabianice
3.
Partner: Zal<ład
Instalacyj no - Budowlany

,,ZINSBUD"
stanisław zimoch

ul. Gruntowa 22
95 -200 Pabianice

do 30 dni od
dnia otrzymania
przęz płatnika
prawidłowo
wystawionej
faktury VAT

do 30 dni od

-

A. Bator, M. Bator

Warunki
płatności

dńaotrrymania

561783,16 zł 60 miesięcy

22 dni

przęz płatnika
prawidłowo
wystawionej
faktury VAT

do 30 dni od
dnia otrzymania

542 500,04 zł 60 miesięcy

22 dni

ptzezpłatnika
prawidłowo
wystawionej
faktury VAT

fu
i

,,]

Wykonawca w tetminie 3 dni od dnia zamieszcz.enia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pry, przekazttje Zanańającemu oświadczenie o,preynaleźnościlub
braku przynależnoścido tej samej grupy kapitałowej, o któĘ mowa w art. 24 ust. l pkt. 23 ustawy
PZP. Wraz ze ńożęniem oświadczeńą Wlkonawca może pruedstawić dowody, że powiąania
z innym Wykonawcą nie prowadą do zakłócenia korrkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienią propozycja teścioświadezeni a zs§ała zarńęszcznnaw załączniku nr 4 SIWZ.

