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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Morski Oddział Straży Granicznej zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej
„Ustawą”, przekazuje informacje z otwarcia ofert, które odbyło się w siedzibie Zamawiającego
w dniu 05.09.2019 r. o godz. 09:15, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
robót budowlanych dla zadania „Budowa krytej strzelnicy w m. Gdańsk”.
I. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi
9.028.434,30 zł.
II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu:
1) oferta nr 30/19/OF złożona przez Halbud Sp. z o.o., ul. Balicka 123, 30-149 Kraków:
- cena brutto: 9 490 000,00 zł;
- wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy/usunięciu wad, określonej w §22
ust. 1 lit. a i b projektu umowy: 0,05%,
- termin wykonania zamówienia, okres gwarancji jakości i warunki płatności – zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia, dalej zwaną „Specyfikacją”;
2) oferta nr 31/19/OF złożona przez Jak-Bud Jacek Gontarz, ul. Wiejska 34, 14-500 Braniewo:
- cena brutto: 10.380.000,00 zł;
- wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy/usunięciu wad, określonej w §22
ust. 1 lit. a i b projektu umowy: 0,2%,
- termin wykonania zamówienia, okres gwarancji jakości i warunki płatności – zgodnie ze Specyfikacją;
3) oferta nr 32/19/OF złożona przez B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska,
ul. Sikorskiego 2C, 83-000 Pruszcz Gdański:
- cena brutto: 12.149.719,17 zł;
- wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy/usunięciu wad, określonej w §22
ust. 1 lit. a i b projektu umowy: 0,2%,
- termin wykonania zamówienia, okres gwarancji jakości i warunki płatności – zgodnie ze Specyfikacją;
4) oferta nr 33/19/OF złożona przez Wykonawców występujących wspólnie:
Tym-Bud Zakład Remontowo-Budowlany Waldemar Tymoszewski, ul. Komunalna 12, 83-000 Pruszcz
Gdański oraz GISS Sp. z o.o. Kościuszkowców 63, 04-545 Warszawa:
- cena brutto: 11.896.600,93 zł;
- wysokość kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy/usunięciu wad, określonej w §22
ust. 1 lit. a i b projektu umowy: 0,2%,
- termin wykonania zamówienia, okres gwarancji jakości i warunki płatności – zgodnie ze Specyfikacją.
Jednocześnie, zgodnie z Rozdziałem 3 pkt 3.6. Specyfikacji, w celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy,
Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.
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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 zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie oraz ewentualne
dowody Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy.
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. Wzór oświadczenia stanowi załącznik
do niniejszej informacji.
p.o. Komendanta
Morskiego Oddziału Straży Granicznej
/-/ kmdr SG Wojciech Heninborch

zał. 1 szt. na 1 str.
Wyk. JJ, tel. 22-50
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wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp

_______________________________
Nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
* należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, w odpowiedzi na ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym na:
wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa krytej strzelnicy w m. Gdańsk”.
1. Oświadczam/y, że Wykonawca, którego reprezentuję/jemy nie przynależy do grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym
postępowaniu.

..............................................
miejscowość i data

.................................................................................
podpis osoby/osób uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy

__________________________________________________________________________________
2. Oświadczam/y, że Wykonawca, którego reprezentuję/jemy przynależy do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, z niżej wymienionymi Wykonawcami,
którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:

Lp.
1.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

2.
…
UWAGA: wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą/ami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.

..............................................
miejscowość i data

.................................................................................
podpis osoby/osób uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy

Podpisy powinny być złożone w sposób jednoznacznie identyfikujący osobę podpisującą (składać się co najmniej z nazwiska
lub pieczątki imiennej z używaną formą podpisu).

