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ZAMAWIAJĄCY: Gmina Staszów 

28-200 Staszów, ul. Opatowska 31, 

www.staszow.pl  

tel. (15) 864-83-05, fax (15) 864-32-61, (15) 864-83-04 

e-mail:bzp@staszow.pl 
 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  
z dnia 26.04.2018r. godz. 11

15  

art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) 
 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PN.: 
 

”Bieżące remonty dróg” 
 

1) Zamawiający na sfinansowanie ww. zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę ogółem brutto: 

85 884,75zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery 75/100),  

2) Informacje podane po otwarciu ofert: firmy oraz adresy wykonawców którzy złożyli oferty  

w terminie oraz ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności zawarte  

w ofertach: 
 

Nr 

oferty 

Nazwy (firmy), 

albo imiona 

 i nazwiska 

Adresy 

wykonawców 

Ceny jednostkowe za poszczególne rodzaje robót 

budowlanych [PLN]  

i okres gwarancji i rękojmi 

(kryterium) 

Zaoferowana 

wielkość 

  

Termin 

wykonania 

zamówienia 

Warunki 

płatności 

1 Przedsiębiorstwo 
Drogowe  

Sp. z o. o. 

DYLMEX – 
INWESTYCJE 

Sp. k. 

 
 

 

ul. Rakowska 33 
28-200 Staszów  

 

cena za remont cząstkowy masą min. - bitum. na gorąco z 
wycięciem i posmarowaniem krawędzi emulsją asfaltową o 

powierzchni ubytku do 10 m2 o głębokości ubytku do 6 cm 

130,00 
zgodnie 

z 

SIWZ 

zgodnie 
z 

SIWZ 

cena za remont cząstkowy masą min. - bitum. na gorąco z 

wycięciem i posmarowaniem krawędzi emulsją asfaltową o 
powierzchni ubytku do 10 m2 o głębokości powyżej 6 cm      

140,00 

cena za remont cząstkowy przy użyciu remontera o średnich 

głębokościach ubytku do 2 cm 
37,00 

cena za remont cząstkowy przy użyciu remontera o średnich 
głębokościach ubytku od 2 cm do 4 cm  

55,00 

cena za remont cząstkowy przy użyciu remontera  

o średnich głębokościach ubytku powyżej 4 cm  
70,00 

cena za regulację wysokościową jednej studni kanalizacyjnej 800,00 

cena za uzupełnienie spękań w nawierzchni bitumicznej z 

zastosowaniem emulsji asfaltowej K-705 i grysu bazaltowego 

przy użyciu układarki powierzchniowych utrwaleń   

30,00 

cena za regulację pionową jednej pokrywy zaworu 
wodociągowego 

400,00 

cena za regulację odwodnienia liniowego typu ciężkiego 500,00 

okres gwarancji i rękojmi 18 m-cy 
 

Staszów, dnia 26.04.2018r.   

                                                                                               
 

 

  Z up. BURMISTRZA 

Sekretarz Miasta i Gminy 
 

 

 

 

Uwaga: 

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 

ustawy Pzp (tj.: informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. 

Oświadczenie złożone wraz z ofertą nie będzie brane pod uwagę. 

http://www.staszow.pl/

