
 

 

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 19.12.2017 r. 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 

referencyjny I/PNE/194/2017/KW na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Grottgera, 

Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera w Gdańsku”.                                                            

 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska,  

na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2017r. 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:  11.000.000,-  zł. 

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. 

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

 
 

11.270.271,81  

 
Zgodnie 
z SIWZ 

 
36 

miesięcy 

 
24 miesiące 

Zgodnie 
z wzorem 
umowy 

2. 

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 
„WOD-KAN-
GRZENKOWICZ” Sp. z o.o. 
ul. Chmieleńska 17 
83-300 Kartuzy 

 
 

 

12.419.310,00  

 
Zgodnie 
z SIWZ 

 
36 

miesięcy 

 
24 miesiące 

Zgodnie 
z wzorem 
umowy 

3. 

Konsorcjum firm: 
WPRD GRAVEL Sp. z o.o. - 
Lider 
ul. Żaglowa 2,  
80-560 Gdańsk 
Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 
„ELGRUNT” Marian 
Mielewczyk – Partner 
ul. Starochwaszczyńska 64 
81-571 Gdynia 

 
 
 
 

 

11.977.101,45  
Zgodnie 
z SIWZ 

36 
miesięcy 

 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. 


