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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Umocnienie dna wąwozów oraz odprowadzenie wód 

opadowych z wąwozów lessowych”. 

  

  

Zamawiający – Gmina Rybczewice, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), 

podaje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, które odbyło się w dniu 

25 kwietnia 2019 r. o godz. 10:15. 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 

1) na część nr 1 zamówienia - 498 589.55 zł zł,  

2) na część nr 2 zamówienia - 99 555.94 zł zł,  

3) na część nr 3 zamówienia - 173 583.71 zł. 

 

Zestawienie ofert:  

 

Część nr 1 zamówienia – „Umocnienie dna wąwozu oraz odprowadzenie wód opadowych 

z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 105784L w m. Stryjno 

Kolonia, gmina Rybczewice, od km 0+300 do km 0+825”: 

 

Nr 

oferty 
Nazwa, adres Wykonawcy Cena brutto 

Okres 

gwarancji  

Termin 

wykonania 

Warunki 

płatności 

1 

P.T.H.U. Jacek Michałek 

ul. Gęsia 27/6 

20-719 Lublin 

335 298,00 zł 5 lat 
Zgodnie 

z SIWZ 

Zgodnie 

z SIWZ 

 

 

Część nr 2 zamówienia – „Umocnienie dna wąwozu oraz odprowadzenie wód opadowych 

z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 105761L 

w miejscowości Rybczewice, gmina Rybczewice, od km 0+907,5 do 

km 1+007,5”: 

 

 

 

 



Nr 

oferty 
Nazwa, adres Wykonawcy Cena brutto 

Okres 

gwarancji  

Termin 

wykonania 

Warunki 

płatności 

1 

P.T.H.U. Jacek Michałek 

ul. Gęsia 27/6 

20-719 Lublin 

76 506,00 zł 5 lat 
Zgodnie 

z SIWZ 

Zgodnie 

z SIWZ 

 

Część nr 3 zamówienia – „Umocnienie dna wąwozu oraz odprowadzenie wód opadowych 

z wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 105761L 

w miejscowości Rybczewice, gmina Rybczewice, od km 1+007,5 do 

km 1+207,5”: 

 

Nr 

oferty 
Nazwa, adres Wykonawcy Cena brutto 

Okres 

gwarancji  

Termin 

wykonania 

Warunki 

płatności 

1 

P.T.H.U. Jacek Michałek 

ul. Gęsia 27/6 

20-719 Lublin 

123 100,00zł 5 lat 
Zgodnie 

z SIWZ 

Zgodnie 

z SIWZ 

 

 

Zamawiający jednocześnie przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz 

ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
 

 

Wójta Gminy Rybczewice 

/-/ mgr Elżbieta Masicz 


