adres: 58-580 Szklarska Poręba ul. Granitowa 2
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fax: (+48 75 ) 75 47 724
http: www.szklarskaporeba.pl
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl

Szklarska Poręba, dnia 25.07.2019 r.

INFORMACJA z sesji otwarcia ofert
w dniu 23 lipca 2019 r. o godz. 10:30 złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Budowa
tarasów i platform widokowych, przebudowa platform widokowych wraz z elementami
małej architektury, przebudową ciągów pieszych i budową miejsc postojowych wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudowa nawierzchni drogi gminnej na
terenie Miasta Szklarska Poręba”
zamówienie realizowane w ramach projektu nr
CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001839 pn.: „Wieże widokowe, punkty widokowe
i trasy turystyczne w przygranicznych górach”
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 567634-N-2019 z dnia
01.07.2019 r.
Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający podaje do publicznej
wiadomości następujące informacje:
1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części
przedmiotowego zadania kwotę (brutto):
−
część nr 1: 664 309,00 zł. (słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące
trzysta dziewięć złotych, 0/100);
−

część nr 2: 226 042,00 zł. (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy
czterdzieści złotych, 0/100);

−

część nr 3: 2 144 510,01 zł. (słownie: dwa miliony sto czterdzieści cztery
tysiące pięćset dziesięć złotych, 1/100);

−

część nr 4: 120 704,60 zł. (słownie: sto dwadzieścia tysięcy siedemset cztery
złote, 60/100);

−

część nr 5: 664 202,00 zł. (słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące
dwieście dwa złote, 00/100);

−

część nr 6: 201 087,01 zł. (słownie: dwieście jeden tysięcy osiemdziesiąt
siedem złotych, 01/100);

2. Termin wykonania zamówienia [max do 30.10.2020 r.] i warunki płatności
Zamawiający określił w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w skrócie:
SIWZ) dla postępowania jak w tytule;
3. W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do
dnia 23.07.2019 r. r. do godziny 10:00 zostały złożone następujące oferty:
Dla części nr 1 - przebudowa nawierzchni drogi gminnej dz. nr 417, 423/3 w ramach
budowy 2 platform widokowych, infrastruktury technicznej – oświetlenia terenowego wraz
z elementami małej infrastruktury w obrębie Skały Karczmarz w Szklarskiej Porębie na
działkach nr 417, 420/2, 423/3 obr. 0005 Szklarska Poręba;
SIWZ – Budowa tarasów i platform widokowych, przebudowa platform widokowych wraz z elementami małej architektury, przebudową
ciągów pieszych i budową miejsc postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudowa nawierzchni drogi gminnej
na terenie Miasta Szklarska Poręba.
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Nr
oferty

1.

Nazwa i adres Wykonawcy

Umowna cena
oferty brutto
(w zł.)

Doświadczenie
kierownika budowy
ponad wymagane
24 m-ce
(w miesiącach)

Gwarancja
jakości
i rękojmia za
wady
(w miesiącach)

Konsorcjum firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe „KAMA” Rzońca Ryszard,
ul. Daszyńskiego 16f, 58-533
Mysłakowice
Partner: Karkonoskie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o. o., ul. Daszyńskiego 16f, 58533 Mysłakowice

772 000,00

57

72

Cykl realizacji zadania (w dniach):

2.

Budownictwo Ogólne Daniel Kubacki,
ul. Karkonoska 12, 58-420 Lubawka

637 318,51

61

455
72

Cykl realizacji zadania (w dniach):

455

Dla części nr 2 - budowa 2 platform widokowych, infrastruktury technicznej - oświetlenia
terenowego wraz z elementami małej architektury w obrębie Skały Karczmarz w
Szklarskiej Porębie na działkach nr 417, 420/2, 423/3, 423/4 obr. 0005 Szklarska Poręba;
Nr
oferty

1.

2.

Nazwa i adres Wykonawcy

Umowna cena
oferty brutto
(w zł.)

Doświadczenie
kierownika
budowy
(w miesiącach)

Konsorcjum firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe „KAMA” Rzońca Ryszard,
ul. Daszyńskiego 16f, 58-533
Mysłakowice
928 000,00
52
Partner: Karkonoskie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o. o.,
ul. Daszyńskiego 16f, 58-533
Mysłakowice
Termin zakończenia realizacji zadania do:
Budownictwo Ogólne Daniel Kubacki,
261 887,90
75
ul. Karkonoska 12, 58-420 Lubawka
Termin zakończenia realizacji zadania do:

Gwarancja jakości
i rękojmia za
wady
(w miesiącach)

72

30.10.2020 r.
72
30.10.2020 r.

Dla części nr 3 - budowa tarasu widokowego wraz z elementami małej architektury,
przebudowy ciągów komunikacyjnych oraz budowa miejsc postojowych wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną w rejonie dworca PKP w Szklarskiej Porębie na działkach nr
378/4, 385/6 obr. 0005 w Szklarskiej Porębie;
Nr
oferty

1.

Nazwa i adres Wykonawcy
Konsorcjum firm:
Lider: Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe „KAMA” Rzońca Ryszard,
ul. Daszyńskiego 16f, 58-533
Mysłakowice

Umowna cena
oferty brutto
(w zł.)

Doświadczenie
kierownika
budowy
(w miesiącach)

Gwarancja jakości
i rękojmia za
wady
(w miesiącach)

3 000 000,00

52

72

SIWZ – Budowa tarasów i platform widokowych, przebudowa platform widokowych wraz z elementami małej architektury, przebudową
ciągów pieszych i budową miejsc postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudowa nawierzchni drogi gminnej
na terenie Miasta Szklarska Poręba.
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2.

Partner: Karkonoskie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o. o.,
ul. Daszyńskiego 16f, 58-533
Mysłakowice
Termin zakończenia realizacji zadania do:
Wod-Invest Łukasz Wodyński, ul.
2 972 000,00
63
Sopocka 12/2, 58-560 Jelenia Góra
Termin zakończenia realizacji zadania do:

30.10.2020 r.
72
30.10.2020 r.

Dla części nr 4 - budowa trzech tarasów wraz z elementami małej architektury w obrębie
skał, powyżej Zakrętu Śmierci na działce nr 78/76 obr. 0008 Szklarska Poręba w miejscu
istniejącej infrastruktury turystycznej (punkt widokowy), wraz z wymianą istniejących
barier;
Nr
oferty

1.

2.

Nazwa i adres Wykonawcy
Zakład Stolarski Stanisław
Szewczyk, ul. Żołnierska 71, 58562 Podgórzyn

Umowna cena
oferty brutto
(w zł.)

Doświadczenie
kierownika
budowy
(w miesiącach)

Gwarancja jakości
i rękojmia za
wady
(w miesiącach)

129 674,25

0

72

Termin zakończenia realizacji zadania do:
Budownictwo Ogólne Daniel
Kubacki, ul. Karkonoska 12, 58-420
118 636,48
75
Lubawka
Termin zakończenia realizacji zadania do:

30.10.2020 r.
72
30.10.2020 r.

Dla części nr 5 - budowa platformy widokowej wraz z elementami małej architektury na
Zbójeckich Skałach w Szklarskiej Porębie na działce nr 323/221 obr. 0002 Szklarska
Poręba;
Nr
oferty

1.

Nazwa i adres Wykonawcy

Umowna cena
oferty brutto
(w zł.)

Doświadczenie
kierownika
budowy
(w miesiącach)

Wod-Invest Łukasz Wodyński, ul.
986 000,00
63
Sopocka 12/2, 58-560 Jelenia Góra
Termin zakończenia realizacji zadania do:

Gwarancja jakości
i rękojmia za
wady
(w miesiącach)

72
30.10.2020 r.

Dla części nr 6 - przebudowa platformy widokowej wraz z elementami małej architektury
na Złotym Widoku w Szklarskiej Porębie na działce nr 388/370 obr. 0003 Szklarska Poręba.
Nr
oferty

1.

Nazwa i adres Wykonawcy

Umowna cena
oferty brutto
(w zł.)

Doświadczenie
kierownika
budowy
(w miesiącach)

Zakład Stolarski Stanisław Szewczyk,
551 621,78
0
ul. Żołnierska 71, 58-562 Podgórzyn
Termin zakończenia realizacji zadania do:

Gwarancja jakości
i rękojmia za
wady
(w miesiącach)

72
30.10.2020 r.

Warunki płatnością zostały określone takie same dla wszystkich Wykonawców –
w SIWZ- Wzór umowy.
SIWZ – Budowa tarasów i platform widokowych, przebudowa platform widokowych wraz z elementami małej architektury, przebudową
ciągów pieszych i budową miejsc postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudowa nawierzchni drogi gminnej
na terenie Miasta Szklarska Poręba.
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4. Nie wystąpiły oferty wycofane i złożone po terminie składania ofert.
5. Jednocześnie Zamawiający przypomina, ze zgodnie z art. 24 ust. 11 ww. ustawy,
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej powyższej
informacji, ma obowiązek przekazania Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z
wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

Burmistrz Miasta
/-/ Mirosław Graf

SIWZ – Budowa tarasów i platform widokowych, przebudowa platform widokowych wraz z elementami małej architektury, przebudową
ciągów pieszych i budową miejsc postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przebudowa nawierzchni drogi gminnej
na terenie Miasta Szklarska Poręba.
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