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Przyłęk, dnia 18.05.2020 r. 

ZP.271.2.2020 

 

 
Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 
 
 
1. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa drogowego frakcji 0 – 31,5 mm  
w ilości 2 200 ton oraz żużlu stalowniczego frakcji 0-31,5 mm w ilości 300 ton. 

 
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:   

Otwarcie ofert odbyło się w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Przyłęku (Lipiny 30, 26-704 Przyłęk) w dniu 18.05.2020 r. o godz. 10:30. 

 
3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:  
- cz. 1 zamówienia - 149 359,91 zł brutto, 
- cz. 2 zamówienia - 16 000,00 zł brutto. 
 

4. Lista złożonych w terminie i otwartych ofert: 
CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA 

NUMER 
OFERTY 

FIRMA (NAZWA) LUB NAZWISKO ORAZ 
ADRES WYKONAWCY 

CENA 
BRUTTO  

W ZŁ 

TERMIN 
DOSTAWY 

TERMIN 
PŁATNOŚCI 
FAKTURY 

1.  
PHU "CAREX" Grzegorz Domagała 
Brzeziny, ul. Chęcińska 353 
26-026 Morawica 

97 416,00 
do 2 dni 

roboczych 

 
30 dni 

2.  

"Kruszywosort" Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Handlowo Usługowe Wiktor 
Siadaczka  
ul. Marglowa 83 
26-600 Radom 

112 299,00 
do 2 dni 

roboczych 

 
30 dni 

3.  

Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy 
Władysław Sałek 
ul. Perzyny 17 
26-700 Zwoleń 

120 958,20 
do 2 dni 

roboczych 

 
30 dni 

4.  

Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo 
Transportowe 
„PeZet BUD” Piotr Zdun 
ul. Kilińskiego 171 
24-100 Puławy 

138 006,00 
do 2 dni 

roboczych 

 
30 dni 

 

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA – brak ofert 
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Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.  

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia.  

 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do przedmiotowej informacji. 

 

Wójt Gminy 
   Eugeniusz Wolszczak



 

znak sprawy: ZP.271.2.2020 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI /BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY 
KAPITAŁOWEJ 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP 

 
Składając ofertę w postępowaniu pn.  

„Przetarg nieograniczony na dostawę kruszywa drogowego frakcji 0 – 31,5 mm w ilości  
2 200 ton oraz żużlu stalowniczego frakcji 0-31,5 mm w ilości 300 ton” 

OŚWIADCZAM / OŚWIADCZAMY, 
że: 

*1) nie należę/nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) 
z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu 
 

*2) należę/ należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) 

 
z Wykonawcą: 

 
 

……………………………………………………………………………………………………..…………  
(podać nazwę i adres Wykonawcy/ Wykonawców) 

który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu i przedstawiam następujące dowody potwierdzające, 
że powiązania z w/w wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia 

…………………………………………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 

*niewłaściwe skreślić 

 
 

………………………………  
Pieczęć Wykonawcy 

 
 

…………………………………………….  
Data i podpis upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy 

 
 


