
 

 

 

 

 

 

 

 

              Gdańsk, dnia 19.09.2019r. 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

nr referencyjny R/PN/158/2019/MD na zadanie pn.: 

 

„Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami 

naprawczymi w placówkach: użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, 

wychowania pozaszkolnego, opiekuńczo – wychowawczych, kultury i sztuki, 

kultury fizycznej i sportu oraz zdrowia na terenie miasta Gdańska” 

 

 

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 2018 r. poz. 

1986 z późn. zm) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje informacje z otwarcia ofert w 

przedmiotowym postępowaniu.  

 

Część nr 1 - branża budowlana 

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

1 200 000,00 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. 

 

Lp. Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena brutto 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

Minimalny 

okres 

gwarancji 

jakości 

Przedłużenie 

minimalnego 

okresu 

gwarancji 

jakości  

Warunki 

płatności 

1. 

 

FHU WULKAN, J.ADLER, 

Z.ĆWIKLIŃSKI 

80-734 Gdańsk ul. Olsztyńska 4a, 

 

1 429 756,59 zł 

 

Zgodnie z 

SIWZ 

 

12 

miesięcy 

od daty 

odbioru 

   6 miesięcy 

Zgodnie ze 

wzorem 

umowy 



2. 

Konsorcjum firm:  

Lider: Przedsiębiorstwo 

Usługowo-Budowlane Roman 

Lubiński, 83-010 Rotmanka Al. J. 

Piłsudskiego 4 

Partner: AKCES KLINIKA 

BUDOWLANA Sp. z o.o., 80-319 

Gdańsk ul. Grottgera 41/2 

1 487 587,71 zł 

 

Zgodnie z 

SIWZ 

 

12 

miesięcy 

od daty 

odbioru  

   6 miesięcy 

Zgodnie ze 

wzorem 

umowy 

3. 

Przedsiębiorstwo Usługowo-

Budowlane Lis Waldemar,  

ul. Macierzy Szkolnej 3, 83-331 

Sulmin  

1 268 551,08 zł 

 

Zgodnie z 

SIWZ 

 

12 

miesięcy 

od daty 

odbioru  

   6 miesięcy 

Zgodnie ze 

wzorem 

umowy 

4. 

NAD-BUD Bogusław Nadolski,  

80-297 Rębiechowo,  

ul. Barniewicka 63 

1 074 767,43 zł 

 

Zgodnie z 

SIWZ 

 

12 

miesięcy 

od daty 

odbioru  

24 miesięcy 

Zgodnie ze 

wzorem 

umowy 

 

Część nr 2 - branża sanitarna 

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

1 500 000,00 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. 

 

Lp. Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena brutto 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

Minimalny 

okres 

gwarancji 

jakości 

Przedłużenie 

minimalnego 

okresu 

gwarancji 

jakości  

Warunki 

płatności 

1. 

BAŁD-RWIK Sp. z o.o.,  

80-297 Rębiechowo, ul. Barniewicka 

63 

1 458 809,43 zł 

 

Zgodnie z 

SIWZ 

 

12 miesięcy 

od daty 

odbioru  

6 miesięcy 
Zgodnie ze 

wzorem umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Część nr 3 – branża elektryczna 

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

1 000 000,00 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. 

 

Lp. Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena brutto 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

Minimalny 

okres 

gwarancji 

jakości 

Przedłużenie 

minimalnego 

okresu 

gwarancji 

jakości  

Warunki 

płatności 

1. 

„ELEKTRO-DAN” Daniel Kawecki 

Kaczki ul. Dębowa 6,  

83-034 Trąbki Wielkie 

1 300 198,19 zł 

 

Zgodnie z 

SIWZ 

 

12 miesięcy 

od daty 

odbioru  

6 miesięcy 
Zgodnie ze 

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 7 do SIWZ, w oświadczeniu należy 

wskazać wykonawców, którzy w przedmiotowym postępowaniu również złożyli oferty tj. podać 

ich nazwy i adresy. 

 


