GMINA FAŁKÓW

Fałków, dn. 21.05.2020r

Zp.271.7.2020

Informacja
o której mowa w art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 poz. 1843)
dla zamówienia publicznego pn.:
„Przebudowa

drogi gminnej nr 322004T Zbójno-Greszczyn na odcinku 998 mb”
Nr sprawy: Zp.271.7.2020

Zamawiający - Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, informuje że w postępowaniu
przetargowym pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 322004T Zbójno-Greszczyn na odcinku 998 mb”:
1. Przed otwarciem ofert, Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia w wysokości: 940.000,00 zł brutto
2. W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęło 8 ofert, których zestawienie w
kolejności wpłynięcia, zamieszcza się poniżej:
Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto za
całość zamówienia
w zł

Termin
wykonania

Okres
gwarancji

1

„DROMOST” Spółka Jawna J.Łaska, M.Łaska,
M.Łaska-Maćkowiak,
Lipie 12B, 97-500 Radomsko

545.439,76

do
31.08.2020r

60 m-cy

483.780,38

do
31.08.2020r

60 m-cy

466.458,40

do
31.08.2020r

60 m-cy

3

„DROGOMEX” Sp. z o.o.
ul.Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków
P.P.H.U. BITUM Mariusz Kania
Modliszewice, ul.Piotrkowska 39, 26-200 Końskie

4

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp z o.o.Sp.K
ul. Przedborska 84, 29-100 Włoszczowa

2

5
6
7
8

TRAKT S.A
Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów
F.H.U. „KOWEX” Piotr Cieśla,
Łomno 1G, 27-225 Pawłów
„BUDROMOST – STARACHOWICE” Sp. z o.o.
ul.Św.Rocha 31, 27-215 Wąchock
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMI”
Katarzyna Kmita
Kurzelów, ul. Młynarska 12, 29-100 Włoszczowa

398.109,82
508.931,71
443.669,86
468.118,14
376.564,76

do
31.08.2020r
do
31.08.2020r
do
31.08.2020r
do
31.08.2020r
do
31.08.2020r

60 m-cy
60 m-cy
60 m-cy
60 m-cy
60 m-cy

Fałków, 21.05.2020 r.
Z poważaniem
/-/ Henryk Konieczny
Wójt Gminy
Uwaga:
Zamawiający przypomina, iż wskazani wyżej Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej Zamawiającego niniejszej informacji, są zobowiązani do przekazania Zamawiającemu
oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
Wzór w/w oświadczenia stanowił załącznik nr 4 do SIWZ.
1

Załącznik nr 4
Numer sprawy: ZP.271.7.2020
Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy w terminie do 3 dni po upublicznieniu informacji po otwarciu ofert
(zgodnie z art. 86 ust. 5).

Zamawiający: Gmina Fałków, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków
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 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – art. 24 ust. 1 pkt 23
grupa kapitałowa
Na potrzeby

postępowania

o

zamówienia

udzielenie

publicznego pn.

„Przebudowa drogi gminnej nr 322004T Zbójno-Greszczyn na odcinku 998 mb”
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że
nie
podlegam
podstawie art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

wykluczeniu

z

postępowania

na

…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24
ust 1 pkt 23 ustawy Pzp
Jednocześnie przedkładam dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji
w
postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia
……………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..
(podpis)

…………….……. (miejscowość), dnia ………. .r.

2

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
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