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                                    Rzeszów, 20.01.2021r. 

Informacja z otwarcia ofert złożonych do przetargu pn.: 
 

Opracowanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi  
wojewódzkiejNr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska  

na odcinku Kańczuga – Grabownica Starzeńska - koncepcja”. 
 
 
Numer BZP /DUUE: nr 2020/S 245-607828 z dnia 16.12.2020r. 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zamieszcza na stronie internetowej poniższe informacje: 
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia   kwotę:  2 800 000,00 PLN brutto  
 
 
Do postępowania wpłynęły następujące oferty: 
 
 
1. LPW Sp. z o.o.  ul. Żeliwna 38,  40-599 Katowice  

 
a) Cena brutto: 

Wykonanie opracowań projektowych  – 3 499 174,23 PLN 
            

b) Podział ceny ofertowej netto: 
                 zgodnie z załączoną TOP 
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c)  doświadczenie projektanta – branża drogowa 

-WARIANT III – doświadczenie w wykonaniu trzech  dokumentacji projektowych o których mowa w pkt 15.2.3 IDW 
 

d)  doświadczenie projektanta – branża mostowa 

 WARIANT II – doświadczenie w wykonaniu dwóch dokumentacji projektowych o których mowa w pkt 15.2.4 IDW 
 
 

Termin wykonania   
A. Przedłożenie Zamawiającemu uzgodnionych/zatwierdzonych opracowań określonych w pozycji  1  Tabeli Opracowań Projektowych (TOP): 

28.05.2021r. 

      B.    Przedłożenie Zamawiającemu uzgodnionych/zatwierdzonych opracowań określonych  w pozycji  2  Tabeli Opracowań Projektowych (TOP): 
13.08.2021r. 

      C.  Przedłożenie Zamawiającemu uzgodnionych/zatwierdzonych opracowań określonych  w pozycji  3  Tabeli Opracowań Projektowych (TOP): 
29.10.2021r. 

     D. Przedłożenie Zamawiającemu uzgodnionych/zatwierdzonych opracowań określonych pozycji  4 Tabeli Opracowań Projektowych (TOP) 
pozycji 5 Tabeli Opracowań Projektowych tj. „Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia”: 25.03.2022r. 

 
e) Długość okresu gwarancji i rękojmi za wady  
 Wariant II – 4 lata 

 
Warunki płatności zawarte w ofertach 
płatność do 30 dni od daty przedłożenia faktury z podpisanym protokołem odbioru 

 
 



               Podkarpacki  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich 
           w Rzeszowie 

                ul. T.Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów   
                centrala: +48 17 860-94-50, faks: +48 17 860-94-56 

                e-mail: biuro@pzdw.pl, www.pzdw.pl    
 

str. 3 
 

 
 
 

UWAGA ! 
Informacja zawiera dane aktualne na dzień jej sporządzenia. 
Dane mogą ulec zmianie podczas dokonywania czynności sprawdzenia i oceny złożonych ofert. 
Ostateczne i wiążące wyniki przetargu zostaną zawarte w rozstrzygnięciu (lub unieważnieniu) przedmiotowego postępowania.  

INFORMACJA DOTYCZĄCA OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ 
GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazuje 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.  

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
Ustawy Prawo zamówień publicznych znajduje się na stronie ww.pzdw.pl w zakładce: „Zamówienia publiczne” / „Inne informacje dotyczące 
udzielania zamówień publicznych”. 


