
 

 
PZDP.272.9.2018               Białobrzegi, dn.13.08.2018 r. 

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 13.08.2018 r. o udzielenie zamówienia                            

Nr PZDP. 272.9.2018 „Odbudowa ulic będących drogami powiatowymi w miejscowości 
Wyśmierzyce według wykazu: • „Odbudowa drogi powiatowej nr 1139W ulicy Plac 
Wolności w Wyśmierzycach na odcinku od km 0+000 do km 0+375 km o długości 0,375 
km”. • „Odbudowa drogi powiatowej nr 1138W ulicy Stefana Batorego w 
Wyśmierzycach (ul. S. Batorego od ul. 16-go Stycznia do ul. 1000-lecia ) na odcinku od 
km 0+000 do km 0+340 km o długości 0,340 km”. • „Odbudowa drogi powiatowej nr 
1140W ulicy 16-go Stycznia w Wyśmierzycach na odcinku od km 0+000 do km 0+180 
km o długości 0,180 km”. • „Odbudowa drogi powiatowej ulicy Wojska Polskiego nr 
działki 12.353 w Wyśmierzycach na odcinku od km 0+000 do km 0+350 km o długości 
0,350 km”. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę   551 080,23 zł 
(brutto). Termin realizacji zamówienia 30.11.2018 r.  
Okres gwarancji 60 m-cy. Złożono dwie oferty tj.  

  

Lp. Nazwa firmy Cena ofertowa  

( brutto) w zł. 

Okres 

gwarancji 

Doświadczenie 

Kierownika 

Budowy 

1. Przedsiębiorstwo    

Robót Inżynieryjno-

Drogowych w Grójcu, 

Sp. z o. o ,                      

ul. Asfaltowa 2,           

05-604 Jasieniec 

 

962 129,28 zł 

 

60 m-cy 

 

Więcej niż w 3 

zadaniach 

2. Zakład Transportowo-

Budowlany,      

Krzysztof Wach, ul. 

Wspólna 23,                

26-670 Pionki 

 

863 181,76 zł 

 

60 m-cy 

 

Więcej niż w 3 

zadaniach 

 

 

 

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 
PUBLICZNYCH 

www.pzdpbialobrzegi.pl 

 

Ul. Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi, tel. (48) 613-23-38,  

e-mail: pzdpbialobrzegi@post.pl   

NIP: 798-13-28-300, REGON: 670230824 



Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 

przedstawić dowody, że powiazania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Wzór oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego       

– załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

          Dyrektor 

     Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych 

          Włodzimierz Stachera   

 


