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OGŁOSZENIE

Stosownie do art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) podajemy informacje dotyczące przetargu nieograniczonego na:

„Budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w mieście

Elblągu - Kontrakt K.2, realizowany w ramach projektu nr POIS.02.03.00-OO-0025117 pn. „Modernizacja

gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”.

Kwota (brutto), jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to ogółem

71094468zł, zczego:

• 10 930 570 zł przewidziano na zamówienie podstawowe, w tym na:

o część/zadanie 1 - 2 859 584 zł

o część/zadanie 2 - 7 364 292 zł

o część/zadanie 3 - 870 592 zł

oraz

• 163958zł- na ewentualnie na zamówienia, o których mowa wart. 134 ust. 6 pkt 3) ustawy Prawo

zamówień publicznych.

II. Wykonawcy, który złożyli oferty w terminie do godz. 10:00w dniu 22.11.2078 r.:

1. MELBUD S.A. 86-300 Grudziądz, ul. Składowa 4

zadanie I — cena brutto oferty 4 831 975,94 zł, gwarancja jakości 60 miesięcy,

zadanie 2 — cena brutto oferty 10 597 883,20 zł, gwarancja jakości 60 miesięcy,

zadanie 3 — oferta nie obejmuje tego zadania.

2. Konsorcjum w składzie lider E.B.I. „GreenSky” Sławomir Kalinowski, 87-200 Wąbrzeźno, ul. bp. Jana

Dantyszka Nr 8 lok. 17, partner Veder Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 82-522

Sadlinki, ul. Grudziądzka 73a

zadanie 7 — oferta nie obejmuje tego zadania,

zadanie 2 — oferta nie obejmuje tego zadania,

zadanie 3 — Cena brutto oferty 1192 366,12 zł. Gwarancja jakości 48 miesięcy;

3. Konsorcjum w składzie lider Terkan Sp. z o.o. Sp.k., 87-140 Chełmża, ul. Trakt 31 partner Veder

Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 82-522 Sadlinki, ul. Grudziądzka 13a

zadanie J — cena brutto oferty 5 293 753,58 zł, gwarancja jakości 60 miesięcy,

zadanie 2 — cena brutto oferty 11 589 252,91 zł, gwarancja jakości 60 miesięcy,

zadanie 3 — oferta nie obejmuje tego zadania.
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III. Zgodnie z SIWZ:

Termin wykonania zamówienia (rozdz. 2 pkt 111.1 SIWZ, 3 ust. 2 wzoru umowy):

- zadanie 1 — maksymalnie 14 miesięcy od daty zawarcia umowy,

- zadanie 2 — maksymalnie 74 miesięcy od daty zawarcia umowy,

- zadanie 3 — maksymalnie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Warunki płatności - 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego ( 14 ust.10 wzoru umowy).

IV. Prosimy Wykonawców o złożenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie

internetowej Zamawiającego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej z innymi Wykonawcami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ).

Elbląg, dnia..??. 11.2018 r
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