
    

 
IZ-IV.IZ.272.4.7.2020 
                                                                                                            Staszów, dnia 09.06.2020 r. 
 
Zamawiający: 
Powiat Staszowski –Starostwo Powiatowe 
ul. Józefa Piłsudskiego 7 
28-200 Staszów 

Informacja Zamawiającego, zgodnie  
z postanowieniami art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z póź zm.) 

 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ww. ustawy - Zamawiający w związku  

z dokonaniem czynności otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa 
odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany – Łubnice na dł. 500mb, oraz przebudowa 
odcinka drogi powiatowej nr 0825T Łubnice – Słupiec o łącznej dł. 85mb” realizowane  
w ramach projektu partnerskiego pn.: „Rewitalizacja szansą na poprawę atrakcyjności 
społeczno-gospodarczej miejscowości Łubnice” dofinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

zamieszcza informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 518.048,50 złotych 

(brutto).  

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie: 

Nr 
oferty 

Firma oraz adres Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 

1 
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Staszów Sp. z o.o., ul. Rakowska 40,  
28-200 Staszów 

2 A-ZET KONKRET, Sałagaj Grzegorz, Wola Mielecka 208, 39-300 Mielec 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach: 

Nr 
oferty 

Firma Wykonawców, którzy złożyli oferty 
w terminie 

Cena oferty brutto  
 w PLN 

(kryterium) 

Gwarancja 
 i rękojmia na 

przedmiot 
umowy 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

Warunki 
płatności 

1 

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT 
DROGOWYCH Staszów  

Sp. z o.o., ul. Rakowska 40,  
28-200 Staszów 

Brutto: 240.659,96 zł 
Netto: 195.658,50 zł 

VAT: 23%  
w kwocie 45.001,46 zł 

60 miesięcy 
zgodnie  
z SIWZ 

zgodnie  
z SIWZ 

2 

A-ZET KONKRET, Sałagaj 
Grzegorz, Wola Mielecka 208, 

39-300 Mielec 

Brutto: 344.070,97 zł 
Netto: 279.732,50 zł 

VAT: 23%  
w kwocie 64.338,47 

60 miesięcy 
zgodnie  
z SIWZ 

zgodnie  
z SIWZ 

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ww. ustawy w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ww. ustawy, 
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ww. ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
  

 STAROSTA 

                                                                                                    Józef Żółciak 


