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Projekt pn. ,,Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kotejowych
oraz infrastruktury przystankowej" realizowany w ramach w ramach dzialania 5.2 Rozw6j transportu kolejowego
poza TEN-T oS priorytetowa V: Rozw6j transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego lnfrastruktura
i Srodowisko 2Ot4 - 2020.
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Projekt pn. "Ograniczenie problem6w spolecznych igospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych
lub przywr6cenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich
otoczenia" jest realizowany w ramach dzialania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Regionalnego programu

Operacyjnego Wojew6dztwa Podkarpackiego na lata 2074-2020 na podstawie Umowy numer RPPK.O6.O3.00-18-
003U18-00 z dnia 17.06.20L9 r.

Kolbuszowa, dnia 8 czerwca2020 r.
2P.27t.1.21.2020

ZAMAWIAJ4CY:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obroric6w Pokoju 2l
36-100 Kolbuszowa

GMINA KOLBUSZOW !"
ul. Obroicow Pokoju 21

36-1OO Kolbuszowa
tel. (017) 2271333, fax (017)2272939

IriiP 814-15-76-232

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
zadanie pn.:

Pelnienie nadzotu inwestotskiege na zadanit pn.: ,,Budowa i ptzebudowa budynku
dwotca PKP w Kolbuszowei na dwotzec lokalny z czgsciq uslugowq i administncyinq,
budowa zadaszenia nad przystankami autobusowymi i placem manewrowym
wtaz z niezbqdn4 infrastukture techniczn{, rcalizowana w ramach projektu pn.: ,rBudowa
Podmiejskiej Kolei Aglometacyi..i - PI(A: Budowa i modernizacia linii kolejowych
oraz inftastrulftury przystankowei" oraz uz rarnach projektu pn.: ,rOgraniczenie problem6w
spotecznych i gospodatczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych
lub pzywr6cenie funkcii zdegtadowanym terenom i obiektom wtaz z funkcionalnym
zagospodarowaniem ich otoczeniat'

Ogloszenie o zam6wieniu zostalo przekazane Urzgdowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu
23 lrwietnia 2020 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej 2020/3
082-19387 1 z dnta 27 l<wietnia 2020 t.
Ogloszenie o zam6wieniu - Uslugi

Termin sktradania ofert: do dnia B czerwc 2020 t. do godz. 10:00

Otwatcie ofert w dniu: B czerwca 2020 r, do godz. 12:00

n



Dzralajqc na podstawie att. 8(r ust. 5 lJstawy z dnia 29 stycznta 2004 r. - Prawo zam6wiei
publicznych (t.j. Dz.lJ. z 2019 L poz. 1843) Gmina I(olbuszowa przekazuje informacje, o kt6rych

mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustaury Prawo zam6wiei publicznych:

1. I(wota, jakqZamasviajacy zamierza prueznaczy6 na sfinansowanie zam6wieria:57 152193 zt
(strownie: pig6dziesi4t siedem tysigcy sto pig6dziesi4t drva zL93/1.00).

2. Lista zLozonych ofert:

3. Okres reahzacji okreSlony w umowie, tj.: Rozpoczqcie rob6t - do 14 dni od dnia podpisania
umowy' Zakonczenie tob6t - do dnia 30 listopadazDzt r., Wykonanie umowy - do dnia
3l stycznia2022 t.

Lp. Nazwa i adres wykonawcy

Kryteria wybotu ofert

Cena Brutto
("t)

Czas teakcii na wezwanie
Zamawiaiqcego do

stawienia siq na Tetenie
budowy/w siedzibie

Zamawiaiqcego

t.

ZaWad Usltrg B udowlanych
KONZBUD in2. Zbigniew Konopka
tl.Zwavrina23
37-464 Stalowa Wola

48 585,00 zt 5 godzin roboczych

,
GRUPA INWESTOR Sp. z o. e.
ul. Gtanicznalb
35-326 Rzesz6w

61500,00 zl 6 godzin toboczych

3.

Kro6niefska Dyrekcja
Inwestycii Sp. z o. o.

ul. Ko6ciuszki 49

38-400 Ktosno

63 600,00 zl 3 godziny robocze

4.

ZDI Sp. z o. o.

ul.lana Kiepury 6

22-400Zamo{t,
59 778,00 zN 6 godzin toboczych

5.

Z aWad, Uslug I nwe s tycyi nych
Zbigniew Nowak
ul. Ptzemyslowa 11lok. 9

35-105 Rzesz6w

52 398,00 zl 6 godzin toboczych

6.

Atkadis Sp. z o. o. Ml Sp. k.
ul. Stoneczna 47

38-120 Czudec
64 825,83 zl 6 godzin toboczych



Pnez zakohczenie rob6t uznaie sig dzief zgloszenia przez wykonawce gotowosci
do odbioru koficowego rob6t po wykonaniu calo6ci rob6t obiqtych zam6wieniem.

4. Watunki platno6ci zosta\y okreSlone w SIWZ -RozdziaL III Istotne postanowienia umowy.

5, Zgodne z art. 24 ust. 11 Ustawy z dnlr- 29 styczua 2004 r. - Prawo zam6wiert, publicznych
(t.i. Dz U. z 201'9 L poz. 1843).\trTykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczeria na stronie
internetowej informacji, o kt6tej mowa w art. 86 ust. 5 w/w ustarvy, ptzekantjeZamawnjqcemta,
o6wiadczenie o pruynale2no6ci lub btaku przynaLezno6ci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej
mowa w art, 24 vst, 1 pkt 23 ustawy Prawo Zam6wiefi. Publicznych, Wraz ze zN,oilentem
odwiadczenia, Wykonawca moze ptzedstawi6 dowody, ze powiqzanta z tnnym Wykonawc4
nie prowadzq do zakL6cetia konkurencji w prowadzonych postgpowaniu o udzielenie
zam6wietia.

Bunntsrre

n Zuba


