
 

 

 

 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 
80-560  Gdańsk, ul. Żaglowa 11 
Tel. 58 320 51 00, fax 58 320 51 05 
e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl 

 
Gdańsk, dnia 08.06.2018 r. 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, o sygn. zamówienia nr I/PNE/064/2018/KW na zadanie pn.: „Odwodnienie 

dzielnicy Kokoszki w Gdańsku”. 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu i na rzecz  Gminy Miasta Gdańska oraz 

Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o.,  na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z 

dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej 

ustawą Pzp, przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.  

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi: 25.000.000,- 

zł brutto. 

2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami  

i terminami wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi 

w ofertach. 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 
Cena ofertowa 

 brutto zł 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

 

Minimalny 

okres 

gwarancji 

jakości 

 

Przedłużenie 

minimalnego 

okresu 

gwarancji 

jakości o 

Warunki 

płatności 

1. 

Konsorcjum firm: 
Lider: Zakład Projektowo-
Wykonawczy „H-BUD” 
Hieronim Szukalski  
ul. 3 maja 23/2  
81-747 Sopot 
Partner: Zakład Projektowo-
Wykonawczy „HABUD” Sp. z o.o. 
ul. Świętokrzyska 58 
80-180 Gdańsk 
Partner: Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Usługowe „BIMEL” 
Sp. z o.o. 
ul. F. Nowowiejskiego 22C 
83-000 Pruszcz Gdański 

 

  

 

 

 

 

 

18.126.264,00 
Zgodnie 
z SIWZ 

36 miesięcy 
od daty 
odbioru 

24  miesiące 
Zgodnie 

z wzorem 
umowy 



2. 

Konsorcjum firm: 
Lider: PRIM Sp. z o.o. 
ul. Słowackiego 38/1 
80-257 Gdańsk 
Partner: Usługi ziemne i 
Drogowe Alfred Miklaszewicz 
Ul. Żeromskiego 73 
81-198 Kosakowo 

 

 

 

 

18.495.817,44 

Zgodnie 
z SIWZ 

36 miesięcy 
od daty 
odbioru 

24  miesiące 
Zgodnie 

z wzorem 
umowy 

 

3. 

Konsorcjum firm: 
Lider: NDI S.A. 
ul. Powstańców warszawy 19 
81-718 Sopot 
Partner: NDI Sp.  z o.o. 
ul. Powstańców Warszawy 19 
81-718 Sopot 

 

 

 

23.012.954,46 
Zgodnie 
z SIWZ 

36 miesięcy 
od daty 
odbioru 

24  miesiące 
Zgodnie 

z wzorem 
umowy 

 

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia 

ofert 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. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Ponadto zgodnie ze wzorem załącznika nr 8 do SIWZ, w oświadczeniu należy wskazać wykonawców, 

którzy w przedmiotowym postępowaniu również złożyli oferty tj. podać ich nazwy i adresy. 


