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Rzeszów, 12.07.2018r. 
 

Informacja z otwarcia ofert złożonych do przetargu pn.: 
 

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę/ decyzji ZRID  
z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa / rozbudowa DW 895  

na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk” 
 
 

Numer nadany przez Zamawiającego: PZDW/WZP/3052/243/WFU/14/2018 
 
Numer BZP /DUUE: 2018/S 170776-2018 
 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zamieszcza na stronie internetowej poniższe informacje: 
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 46 730 360,00  zł brutto, w tym 
Zadanie Nr 1 – 20 444 532,50 zł brutto 
Zadanie Nr 2 – 26 285 827,50 zł brutto 
 
Do postępowania wpłynęły następujące oferty: 
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Zadanie Nr 1: „Przebudowa / rozbudowa DW 895 Uherce – Mineralne – Myczków na odcinku Solina – Myczków”  
w ramach zadania pn.: „Przebudowa/ rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk” 
 

Lp. 
Firmy oraz adresy wykonawców, 
którzy złożyli oferty w terminie 

Cena ofertowa 
 (w zł brutto) 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

Okres gwarancji 
 i rękojmi 
za wady 

Warunki płatno ści zawarte  
w ofertach 

1 
Mosty Łódź S.A. 
ul. Bratysławska 52 
94-112 Łódź 

53 117 998,30 zł 

w tym: 
a) cena za fazę  

projektowania -  
1 071 330,00 zł 

 

b) cena za fazę robót  
budowlanych – 
52 046 668,30 zł 

 

do 30.10.2020r. 7 lat 
płatność do 30 dni  
od daty przedłożenia faktury  
z podpisanym protokołem 
odbioru 

2 

Konsorcjum: 
Lider - Miejskie Przedsiębiorstwo 
Dróg i Mostów Sp. z o.o. 
ul. Rejtana 6 
35-310 Rzeszów 
Partner – Wolmost Sp. z o.o. 
ul. Wiśniowa 6 
35-113 Rzeszów 

49 506 680,43 zł 

w tym: 
a) cena za fazę  

projektowania -  
1 869 600,00 zł 

 

b) cena za fazę robót  
budowlanych – 
47 637 080,43 zł 

do 30.10.2020r. 7 lat 
płatność do 30 dni  
od daty przedłożenia faktury  
z podpisanym protokołem 
odbioru 
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Zadanie Nr 2: „Przebudowa/rozbudowa DW 894 Hoczew – Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk" w ramach zadania 
pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk" 

 
 

Lp. 
Firmy oraz adresy wykonawców, 
którzy złożyli oferty w terminie 

Cena ofertowa 
 (w zł brutto) 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

Okres gwarancji 
 i rękojmi 
za wady 

Warunki płatno ści zawarte  
w ofertach 

1 
STRABAG Sp. z o.o. 
ul. Parzniewska 10 
05-800 Pruszków 
 

105 870 850,42 zł 

w tym: 
a) cena za fazę  

projektowania -  
3 960 600,00 zł 

 

b) cena za fazę robót  
budowlanych – 
101 910 250,42 zł 

do 30.10.2020r. 7 lat 
płatność do 30 dni  
od daty przedłożenia faktury  
z podpisanym protokołem 
odbioru 

2 

Konsorcjum: 
Lider - Miejskie Przedsiębiorstwo 
Dróg i Mostów Sp. z o.o. 
ul. Rejtana 6 
35-310 Rzeszów 
Partner – Wolmost Sp. z o.o. 
ul. Wiśniowa 6 
35-113 Rzeszów 

72 829 560,23 zł 

w tym: 
a) cena za fazę  

projektowania -  
2 718 300,00 zł 

 

b) cena za fazę robót  

do 30.10.2020r. 7 lat 
płatność do 30 dni od daty  
przedłożenia faktury  
z podpisanym protokołem 
odbioru 
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budowlanych – 
70 111 260,23 zł 

 

3 

Konsorcjum: 
Lider - Rejon Budowy Dróg  
i Mostów w Krośnie  
ul. Tysiąclecia 38 
38-400 Krosno 
Partner – Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. 
w Sanoku 
Aleje Wojska Polskiego 74 
38-500 Sanok 
Partner – REMOST Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 10 
39-200 Dębica 

65 240 553,00 zł 

w tym: 
a) cena za fazę  

projektowania – 
2 349 546,00 zł 

 

b) cena za fazę robót  
budowlanych – 
62 891 007,00 zł 

 

do 30.10.2020r. 7 lat 
płatność do 30 dni  
od daty przedłożenia faktury  
z podpisanym protokołem 
odbioru 

 
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 DOTYCZ ĄCA OŚWIADCZENIA O PRZYNALE ŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALE ŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ 
GRUPY KAPITAŁOWEJ 
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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”. 

 
 


