
Bydgoszcz, dn. 12.11.2020 r.  

 

Informacja z otwarcia ofert 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pn: „Budowa drogi 15KD-D (ul. Paderewskiego) 

w Bydgoszczy od km 0+000 do km 0+099,83 wraz z budową kanalizacji deszczowej 

i oświetlenia ulicznego (na działkach o nr ew. 6/3, 7/7, 7/5, i 15/3 w obrębie 0170 oraz na 

działce o nr ew. 134 w obrębie 0169)” 

W postępowaniu złożono następujące oferty:  

L.p. Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty brutto Okres gwarancji 

1 ZUD REN-DROG spółka cywilna 

Zbigniew Niedźwiecki, Jarosław 

Kądziorski  

Ul. Przemysłowa 30B, 85-758 Bydgoszcz 

1 041 053,32 zł 7 lat 

2 PW LECH Sp. z o.o. 

Ul. Smoleńska 1a, 85-833 Bydgoszcz 

967 309,36 zł 5 lat 

3 Przedsiębiorstwo Budowlane Michał 

Burzyński 

Ul. I. Tomyślaka 50, 89-110 Sadki 

948 897,28 zł 7 lat 

 

Oferenci w swych ofertach oświadczyli, że przedmiot zamówienia zrealizują na zasadach i w terminach 

określonych w SIWZ. 

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 1 faktury VAT  końcowej  

z zastrzeżeniem, że faktura zostanie wystawiona po protokolarnym odbiorze wszystkich robót. Faktura 

płatna w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

 

Zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego powyższych informacji nakłada na 

Wykonawców wypełnienie postanowień wynikających z art. 24 ust. 11 ustawy PZP. Wykonawca w 

terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 ustawy przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłóceń konkurencji 

w postępowaniu. Oświadczenie składane jest w oryginale zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.  

Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy  

PZP składa w/w oświadczenie samodzielnie.  


