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„Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

     
Byczyna, dnia 25 września 2017 r. 

GP.271.3.8.2017.Asz  
 

        Wszyscy Wykonawcy 
 
 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

 

dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: „Przydomowe 

oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Byczyna: Kostów, Jakubowice, Janówka, 

Miechowa, Ciecierzyn i Byczyna”. 

 

         Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przedkładam 

następujące informacje. 

Dnia 25.09.2017 r. o godzinie 9:15 nastąpiło otwarcie ofert w przedmiotowym 

postępowaniu. 

Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia kwotę: 3.838.100,00 zł. 

 

Oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

Nr 
oferty 

Firma oraz adres Wykonawcy Cena w zł. Okres gwarancji 

1. AQUATECH S.A. 
Ul. Złota 7 lok. 18 
00-019 Warszawa 

 
2.650.000,00 

 
6 

2. EMKAN-PRO 
Krzysztof Murawski 
Pstrągi Gniewoty 6, 18-300 Zambrów 

 
1.799.000,00 

 
6 

3. KAN-EKO Marcin Ciołkowski 
Wola Krokocka 12 
98-240 Szadek 

 
2.612.520,00 

 
6 

 

Dwie oferty wpłynęły po terminie wskazanym w SIWZ. Oferty te, zgodnie z zapisami art. 84 

ust. 2, zostały niezwłocznie zwrócone.  

 

Termin wykonania zamówienia:  

Wymagany termin zamówienia: 20 sierpnia 2018 r. 
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W tym: 

ETAP I – do 8 grudnia 2017 r. minimum:  opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót budowlanych, wykonaniem 9 oczyszczalni ścieków w Byczynie, 

ETAP II- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę/zgłoszenie 
robót budowlanych, wykonaniem pozostałych oczyszczalni ścieków: 20 sierpnia 2018 r. 

Warunki płatności: wynagrodzenie ryczałtowe (szczegóły zawiera Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia).  

 

 

 

Równocześnie przypominam o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11: 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 

ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od 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 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

          
 
 

 
Z poważaniem 

           

Burmistrz Byczyny 

           Burmistrz Byczyny 

 

                                                                                              /-/ Robert Świerczek 

 

                                                                                                         /-/ Robert Świerczek 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


