
  

 
 

 

   Tychy, dnia 4 lutego 2019 r. 

1/11/2018/PI                                                                                          

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, iż w dniu 4 lutego 2019 r. podczas otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Kompleksowa modernizacja 

zajezdni autobusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Tychy przy ul. 

Towarowej 1 w Tychach - drugie postępowanie.”, zamawiający podał kwotę jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz odczytał informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy 

Pzp. 

 

 Zamawiający na sfinansowanie zamówienia, zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 

57 685 097,34 zł brutto. 

Złożono następujące oferty: 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Cena oferty 
brutto 

Warunki 
płatności 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

1 

Mostostal Warszawa 
ul. Konstruktorska 

12A, 02-673 
Warszawa 

 

58.203.526,70 zł 

30 dni od dnia 
prawidłowo 

wystawionej i 
złożonej do 

Zamawiającego 
faktury 

13 miesięcy od 
dnia przekazania 
terenu budowy 

Wykonawcy 

2 
Budimex S.A. 

ul Stawki 40, 01-040 
Warszawa 

58.566.790,71 zł 

30 dni od dnia 
prawidłowo 

wystawionej i 
złożonej do 

Zamawiającego 
faktury 

13 miesięcy od 
dnia przekazania 
terenu budowy 

Wykonawcy 

3 

Lider konsorcjum: 
Alstal Grupa 

Budowlana Sp. z o.o. 
ul. Kwiatowa 23, 
88-110 Jacewo 

 
Członek konsorcjum: 
Alstal Development 

Sp. z o.o. 
ul. Kwiatowa 23, 
88-110 Jacewo 

67.030.662,05 zł 

30 dni od dnia 
prawidłowo 

wystawionej i 
złożonej do 

Zamawiającego 
faktury 

13 miesięcy od 
dnia przekazania 
terenu budowy 

Wykonawcy 

 
 

 

Jednocześnie, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przypominamy, iż wykonawca w terminie 

3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, winien 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. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do 

niniejszej informacji. 

 

 

 

   Prezes Zarządu  Wiceprezes Zarządu  

mgr inż. Miłosz Stec mgr Łukasz Torbus 


