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ZP.272.10.2020 
 
 

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 na: 
Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja 
osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1656K ul. Powstańców 
Śląskich w miejscowości Zakopane w km 0+822 do 0+897” 

 
 
 
 

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) informacje 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 przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, tj. kwotę w 
wysokości 1.700.000,00 zł brutto. 
 

Lp. Nazwy (firmy) oraz adresy 
Wykonawców 

Istotne elementy złożonych ofert  
w tym dotyczące kryteriów wyboru 

1. 
AARSLEFF Sp. z o.o. 
Al. Wyścigowa 6 
02-681 Warszawa 

1.   Łączna cena ofertowa brutto: 1.457.003,50 zł brutto 
2.   Termin gwarancji: 60 m-cy 
3.   Termin wykonania: do 14 grudnia 2020 roku zgodnie z SIWZ 
4.   Warunki płatności: 30 dni zgodnie z SIWZ 

2. 
Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o. 
ul. Jagiełły 39 
45-920 Opole 

1.   Łączna cena ofertowa brutto: 1.742.200,30 zł brutto 
2.   Termin gwarancji: 60 m-cy 
3.   Termin wykonania: do 14 grudnia 2020 roku zgodnie z SIWZ 
4.   Warunki płatności: 30 dni zgodnie z SIWZ 

3. 
Firma Budowlano – Usługowa KUŁACH 
ul. Jana Pawła II 146A 
34-425 Biały Dunajec 

1.   Łączna cena ofertowa brutto: 1.400.000,94 zł brutto 
2.   Termin gwarancji: 60 m-cy 
3.   Termin wykonania: do 14 grudnia 2020 roku zgodnie z SIWZ 
4.   Warunki płatności: 30 dni zgodnie z SIWZ 
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Znak sprawy: ZP.272.10.2020 

Lp. Nazwy (firmy) oraz adresy 
Wykonawców 

Istotne elementy złożonych ofert  
w tym dotyczące kryteriów wyboru 

4. 

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

1.   Łączna cena ofertowa brutto: 1.313.538,38 zł brutto 
2.   Termin gwarancji: 60 m-cy 
3.   Termin wykonania: do 14 grudnia 2020 roku zgodnie z SIWZ 
4.   Warunki płatności: 30 dni zgodnie z SIWZ 

5. 

GEOSOLID Sp. z o.o. 
Sosnowice 
ul. Krakowska 100 
34-113 Paszkówka 

1.   Łączna cena ofertowa brutto: 2.246.043,40 zł brutto 
2.   Termin gwarancji: 60 m-cy 
3.   Termin wykonania: do 14 grudnia 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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