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Ogloszenie o zam6wieniu zostalo przekazane Urzgdowi Publikacji Unii
11 marca 2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzgdowym Unii
053-125083 z dnia 16 marca 2020 r.
ogloszenie o sprostowaniu zostalo przekazane Urzgdowi Publikacji unii
15 kwietnia 2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzgdowym Unii
076-179241 z dnia 17 kwietnia 2020 r,
Ogloszenie o zam6wieniu - Roboty budowalne

Termin skladania ofert: do dnia4 maja2020 r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert w dniu: 4 maja2020 r. do godz. 12:00

Dzialajqc na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamfwiel-
publicznych (tj. Dz. U, z 2019 r. poz. 1843) Gmina Kolbuszowa przekazuje informacje,
o kt6rych mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zam6wienpublicznych:

flfiliffi:rodow*ko - 
RzeczPosPotita

Rzeczpospotita

-

ZAMAWIAJ,TCY:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obroric6w Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
zadanie pn.:

,,Nadbudowa i przebudowa budynku dworca PKP w Kolbuszowej na dworzec lokalny
z czgSci1 uslugow4 i administracyjn4, budowa zadaszenia nad prrystankami
autobusowymi i placem manewrowym wraz z niezbgdn4 infrastruktur4 techniczn4"
realizowana w ramach projektu pn.: ,,Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA:
Budowa i moderntzacia linii kolejowych orarz infrastruktury prrystankowej,,
oraz w ramach projektu pn.: ,,Ograniczenie problem6w spolecznych i gospodarcrych
w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywr6cenie funkcji
zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich
otoczeniat'.



1. Kwota, jak4 Zamawiajqcy zamierza przeznaczyI na sfinansowanie zam6wienia:
5 715 293,85 zl (slownie: piqi milion6w siedemset pigtnaScie tysigcy dwiescie
dziewrgcdziesi4t trzy zt 85/100).

2. Lista zlohonych ofert:

3. Okres rcalizacji okreSlony w umowie, tj.: Zam6wienie naleZy zrealizowal w terminie:

Rozpoczgcie rob6t - do 14 dni od dnia podpisania umowy.

Zakohczenie rob6t - do dnia 30 listopada2}2l r.

Lp. Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria wyboru ofert

Cena Brutto
("1\

DlugoSd

okresu
gwarancji

1.

Firma Zgoda- Zbigniew Niezgoda
Al. T. Rejtana 3

35-310 Rzesz6w
6 382 697,76 zl 5lat

2.

F.H.U.P. ,,DOMREX" Jacek Rupar
Bialobrzegi 39
37-ll4 Bialobrzegi

9 762 917,68 zl 5 lat

3.

SOLKAN Sp. z o. o.

ul. Mikolaja Reja 12

35-2ll Rzesz6w
6 444159,75 zl 5lat

4.

Zal<lad, Remontowo-Budowlany Roman Olszowy
ul. Szkolna 55

36-147 Kosowy
7 566 215,12 zl 5lat

5.

Konsorcjum Firm:
Lider: ,,ADMA" Zaklad Remontowo- Budowlany
Marian Adamczyk
ul. KoSciuszki 68

28-200 Stasz6w

Partner: Przedsigbiorstwo Budowlano-
Inrynieryjne ,,ADMA" Sp. z o. o.

ul. KoSciuszki 68

28-200 Stasz6w

8 425 015,52 zl 5lat

6.

Firma Budowlana,REMBISZ" Ryszard Rembisz
Zielonka 39A
36-130 RanD6w

8129 900,00 5lat



Wykonanie umowy - do dnia 3l stycznia 2022 r.

Przezzakoiczenie rob6t uznaje sig dzieri zgNoszeniaprzez wykonawcg gotowoSci do odbioru

koficowego rob6t po wykonaniu caloSci rob6t objgtych zam6wieniem.

Termin wykonania umowy - do dw6ch miesigcy od dnia zakohczenia rob6t.

Termin wykonywania umowy - termin okreslony w Umowie, do uplywu kt6rego opr6cz

zakohczenia wszystkich rob6t objgtych Umow4 przez WykonawcE, naleby dokona6 odbioru

koricowego przedmiotu zam6wienia, w tym przegl4d6w i usunigcia usterek oraz zgromadzenia

i sprawdzenia niezbgdnej dokumentacj i.

4. Warunki platno5ci zostaly okreSlone w SIWZ -Rozdzial III Istotne postanowienia umowy.

5. Zgodniezart.24 ust. 11 Ustawy zdnia2g stycznia2}}4r. - Prawo zam6wief publicznych

(ti. Dz. U, z 2019 r. poz. l843).Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia

na stronie internetowej informacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 w/w ustawy, przekazuje

Zamawiajqcemu oSwiadczenie o przynaleznoSci lub braku przynaleZnoSci do tej samej grupy

kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. I pk<t 23 ustawy Prawo Zam6wiefi Publicznych.

Wraz ze zf,.oheniem oSwiadczenia, Wykonawca mohe przedstawi6 dowody, 2e powiqzania

z innym Wykonawc4 nie prowadzq do zaTd6cenia konkurencji w prowadzonych

postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.
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