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oGŁoszENIE'
stosownie do ań' 86 Ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r' Prawo zamóWień pub|icznych

(Dz' U' z2019 r' poz' 1843) podajemy jnformacje dotyczqce przetargu nieograniczonego na: ,,Przebudowę i

rozbudowę oczyszcza|ni ścieków przy u|. Mazurskiej 47 w E|blągu'' - Kontrakt K.1, rea|izowany
w ramach projektu nr Po|S.02.03.00-00-0025/'t 7 pn. ,,Modernizacja gospodarki ściekowej
w AgIomeracji EIb|ąg''.

|' Kwota (brutto)' jaką ZamawiĄqcy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamÓwienia to ogÓ'łem

94 597 533'31 zł _ jest to kwota obejmująca rea|izację E|ementu I modernizacja ciągu ściekowego i
osadowego (zgodnie z umowq o dofinanSowanie i Harmonogramem ReaIizacji Projektu stanowiącym

załqcznik do tej umowy).

|l' Wykonawcy' ktÓry złoży|i ofeńy W terminie do godz. ,10:00 W dniu 29.11.2019 r.

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto ofeńy Okres gwarancji

1 INSTAL WARSZAWA S.A.
ul. Siennicka 29

04-394 Warszawa

ogÓłem:
'193 866 450

Element

Element

Element

00 PLN, w tym:

- 142 926 000,00 PLN
| - 44 710 500,00 PLN

- 6 229 950,00 PLN

48 miesięcy

BUDIMEX S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9

01-204 Warszawa

ogÓłem:

252 794 105

Element

Element

Element

33 PLN, w tym:

- 204 709 1 1 7,76 PLN
| - 42 827 822,46 PLN
| -5257 165,12 PLN

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ:
. termin Wykonania zamóWienia:

- W przypadku rea|izaĄi wyłqcznie zamówienia podstawowego (obejmującego E|ement I

modernizacja ciągu Ściekowego i osadowego) _ do dnia 30.09.2021 r.

- w przypadku uruchomienia ''prawa opcji'' (obejmu.jqcego Element Il zagospodarowanie osadÓW

Ściekowych i/lub E|ement ||| zagospodarowanie terenu) - do dnia 30'06.2022 t.

. Warunki płatności . zapłata W terminie 30 dni od daty wpływu faktury do zamawiajqcego.

Prosimy WykonawcóW o złoienie' W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie

internetowej Zamawiającego, ośWiadczenia o przyna|eżności |ub braku przyna|einości do tej samej
grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami (wg wzoru stanowiacego załącznik nr 5 do S|WZ).
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