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Wykonawcy ubiegający się  
o niniejsze zamówienie publiczne 
Wszyscy 

 
 
 
Dotyczy: zamieszczenia informacji określonych w art. 86 ust. 5 ustawy PZP 

dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
„Remont drogi powiatowej nr 1641K Łapsze Wyżne – Jurgów od km 
9+535 do km 11+350 w miejscowości Rzepiska i Jurgów – Powiat 
Tatrzański” 

 
 
 
 

Powiat Tatrzański mający swoją siedzibę przy ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane 
działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) niezwłocznie po otwarciu ofert przetargowych 
złożonych w wymienionym na wstępie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
zamieszcza na stronie internetowej pod adresem: www.powiat.tatry.pl (zakładka Urząd/ 
Zamówienia publiczne) informuje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach.  
 
Mając na uwadze powyższe zamawiający informuje, że bezpośrednio przed otwarciem ofert podał 
kwotę, jaką zamierza przeznaczć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, tj. kwotę w 
wysokości 2.647.835,27 zł brutto. 
 

Lp. Nazwy (firmy) oraz adresy 
Wykonawców 

Istotne elementy złożonych ofert  
w tym dotyczące kryteriów wyboru 

1. 

EUROVIA Polska S.A. 
ul. Szwedzka 5 
Bielany Wrocławskie 
55-040 Kobierzyce 

1.   Łączna cena ofertowa brutto: 1.536.287,04 zł brutto 
2.   Termin gwarancji: 60 m-cy 
3.   Termin wykonania: do 30 listopada 2020 roku zgodnie z SIWZ 
4.   Warunki płatności: 30 dni zgodnie z SIWZ 

2. 

Firma Handlowo Usługowa „Kal-Trans” 
Sp. J. Kalata 
os. Nowe 1E 
34-424 Szaflary  

1.   Łączna cena ofertowa brutto: 1.604.001,62 zł brutto 
2.   Termin gwarancji: 60 m-cy 
3.   Termin wykonania: do 30 listopada 2020 roku zgodnie z SIWZ 
4.   Warunki płatności: 30 dni zgodnie z SIWZ 

3. 

Strabag Infrastruktura Połudzie Sp. z o.o. 
ul. Lipowa 5a 
Wysoka 
52-200 Wrocław 

1.   Łączna cena ofertowa brutto: 2.229.178,40 zł brutto 
2.   Termin gwarancji: 60 m-cy 
3.   Termin wykonania: do 30 listopada 2020 roku zgodnie z SIWZ 
4.   Warunki płatności: 30 dni zgodnie z SIWZ 
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Lp. Nazwy (firmy) oraz adresy 
Wykonawców 

Istotne elementy złożonych ofert  
w tym dotyczące kryteriów wyboru 

4. 
KIERNIA Sp. z o.o. 
Ratułów 208 
34-407 Ciche 

1.   Łączna cena ofertowa brutto: 1.658.012,89 zł brutto 
2.   Termin gwarancji: 60 m-cy 
3.   Termin wykonania: do 30 listopada 2020 roku zgodnie z SIWZ 
4.   Warunki płatności: 30 dni zgodnie z SIWZ 

5. 
ZIBUD Sp. z o.o., Sp. K. 
Kamienieca 1000 
34-608 Kamienica 

1.   Łączna cena ofertowa brutto: 1.938.561,20 zł brutto 
2.   Termin gwarancji: 60 m-cy 
3.   Termin wykonania: do 30 listopada 2020 roku zgodnie z SIWZ 
4.   Warunki płatności: 30 dni zgodnie z SIWZ 

6. 

Firma Handlowo Usługowa „STACHOŃ” 
– Robert Stachoń 
ul. Kościuszki 9 
34-520 Poronin 

1.   Łączna cena ofertowa brutto: 1.582.609,83 zł brutto 
2.   Termin gwarancji: 60 m-cy 
3.   Termin wykonania: do 30 listopada 2020 roku zgodnie z SIWZ 
4.   Warunki płatności: 30 dni zgodnie z SIWZ 

7. 
Podhalańskie Drogi Sp. z o.o. 
ul. Składowa 12c 
34-400 Nowy Targ 

1.   Łączna cena ofertowa brutto: 1.510.765,40 zł brutto 
2.   Termin gwarancji: 60 m-cy 
3.   Termin wykonania: do 30 listopada 2020 roku zgodnie z SIWZ 
4.   Warunki płatności: 30 dni zgodnie z SIWZ 

 

Ponadto zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 11 w/w ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz zgodnie z postanowieniami punktu 12.8 przedmiotowej SIWZ, 
wykonawca jest zobowiązany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
niniejszej informacji, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP 
(sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do przedmiotowej SIWZ).  
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje 
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji           
w postępowaniu. 
 
 

Z poważaniem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne 
2. A/a. 

STAROSTA TATRZAŃSKI 
 
 

mgr inż. Piotr Bąk 
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