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OPK/WMR/ZP-2/5/2018 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

 

Na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, że dnia 24.08.2018 r. o godz. 12:15 

nastąpiło otwarcie ofert złożonych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Przemysłowej w 

Opolu Lubelskim” 

CZĘŚĆ I: Przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Przemysłowej w Opolu Lubelskim 

CZĘŚĆ II: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Przemysłowej w Opolu Lubelskim 

Nr ogłoszenia: 602064-N-2018 z dnia 08.08.2018r. 

 

CZĘŚĆ I: Przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Przemysłowej w Opolu Lubelskim 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 149 704,54 zł brutto 

(934 719,14 zł netto) 

Do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. 

 

CZĘŚĆ II: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Przemysłowej w Opolu Lubelskim 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 442 761,10 zł brutto 

(359 968,35 zł netto) 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty: 

 

Lp. Nr 

oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty w 

złotych (netto) 

Okres gwarancji 

(miesiące) 

1. 1. 

AS-PRO Grażyna Sagan 

Marysin, ul. Karminowa 3 

21-002 Jastków  

630 000,00 60 

2. 2. 
WOD-BUD sp. z o.o. 

23-200 Kraśnik, ul. Piłsudskiego 12/1 
716 560,20 60 

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia 

ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy) samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony 

Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu, 

wg Załącznika do SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiazania z innym wykonawcą prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  


