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 Łagów, dnia 07 czerwca 2018r. 

 

Znak postępowania: IZP.271.39.2018 

 

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 

 

INFORMACJA 

 

dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łagów” – Zadanie nr 1,2,3,4, 5,6,7 

  

 

          Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm) Zamawiający,  

tj. Gmina Łagów z adresem i siedzibą Urząd Miasta i Gminy w Łagowie, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów, informuję: 

1.Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 500.000,00 zł brutto, w tym: Zadanie nr 1 – 112.000,00 zł, Zadanie nr 2 – 

78.000,00 zł, Zadanie nr 3 – 36.000,00 zł, Zadanie nr 4 – 105.000,00 zł, Zadanie nr 5 – 81.000,00 zł, Zadanie nr 6 – 58.000,00 zł, Zadanie nr 7 – 30.000,00 zł. 

2. Termin wykonania zamówienia – Zadanie nr 1 - od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2018r., Zadanie nr 2 - od dnia podpisania umowy do dnia  

30 września 2018r., Zadanie nr 3 - od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2018r., Zadanie nr 4 - od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 

2018r., Zadanie nr 5 - od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2018r., Zadanie nr 6 - od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2018r., Zadanie 

nr 7 - od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2018r. 

3. Warunki płatności: Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie dla każdego zadania osobno na podstawie faktury wystawionej 

na podstawie protokołu skutecznego odbioru końcowego robót. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy  

w terminie 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.  
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 4. Wykaz Wykonawców, który złożyli oferty w wyznaczonym terminie do składania ofert, tj. 07.06.2018r. do godz.10:00 z podaniem nazw firm i adresów 

Wykonawców, całkowitej ceny ofertowej brutto, wydłużenia okresu gwarancji przedstawia poniższa tabela: 

 

 

Lp. 

Nazwa (firma) i adres  

Wykonawcy 

Nr Zadania (części), na 

które została złożona 

oferta 

Całkowita cena ofertowa 

brutto 

Wydłużenie okresu gwarancji  

1. EBS Sp. z o.o. 

ul. G. Morcinka 7 

25 -332 Kielce 

Zadanie nr 1  156.924,63 zł 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego 

Zadanie nr 2 129.828,96 zł 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego 

Zadanie nr 3 ……………………… …………………………………. 

Zadanie nr 4 155.414,19 zł 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego 

Zadanie nr 5 82.818,36 zł 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego 

Zadanie nr 6  ……………………….. …………………………………. 

Zadanie nr 7 54.656,28 zł 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego 

3. ELE-MAR 

ELEKTROINSTALACJE s.c. 

M. Rysiak, A. Rysiak 

ul. Trawna 47 

27- 400 Ostrowiec 

Świętokrzyski 

Zadanie nr 1 187.791,97 zł 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego 

Zadanie nr 2 107.436,91 zł 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego 

Zadanie nr 3 54.550,04 zł 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego 

Zadanie nr 4 184.250,73 zł 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego 

Zadanie nr 5 98.861,72  zł 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego 

Zadanie nr 6 59.946,03 zł 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego 

Zadanie nr 7 69.486,17 zł 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego 

 

           Ponadto Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej www.lagowgmina.biuletyn.net zakładka /przetargi/, przekazuje Zamawiającemu w formie 

pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Łagowie, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów oświadczenia 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, ze powiązania z innymi 
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Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

 
 

 
 

 
BURMISTRZ 

Paweł Marwicki 

/podpisano w oryginale/ 
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