Protokół z dnia 09.04.2019 r. godz. 13:00
z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa
bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z
budową stacji paliw, infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu na lotnisku Muchowiec - Katowice”
nr postępowania: ZP/3/III/2019
1. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poinformował, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto

w wysokości: 6 750 000,00 zł.
2. Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu, zgodnie z art. 86 ust. 5 uPzp.
Numer
oferty

Firma i adres Wykonawcy

1

Przedsiębiorstwo Instalacyjno
Montażowe KZ Sp. z o.o.
Batalionów Chłopskich 2
42-680 Tarnowskie Góry

2

KiK Sp. z. o.o. Sp. K.
Ul. Sportowa 6a
63-500 Ostrzeszów

3

Stacon TiS Duszak Sp. J.
Ul. Ogrodowa 5
07-420 Kadzidło

Cena zamówienia
podstawowego

7 749 000,00 zł

8 985 765,00 zł

10 192 816,28 zł

Cena zamówienia
Prawo Opcji

430 500,00 zł

345 630,00 zł

340 000,00 zł

Skrócenie
realizacji Etapu I

Gwarancja

Termin
płatności

Do 8 miesięcy

60 miesięcy, w tym: na urządzenia,
instalacje i maszyny – 60 miesięcy,
na roboty budowlane, w tym roboty
instalacyjno-montażowe,
wykończeniowe - 60 miesięcy

Zgodnie
z SIWZ
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Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje bez wezwania w formie pisemnej
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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