
ZP-2380-161-35/1599/18 Katowice, dnia 06-06-2018r.

Projekt realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Katowicach.

„Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Milówce”

egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Milówce”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp informuje, że:
1) kwota  jaką  Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia  wynosi  

1 599 418,06 zł brutto 
2) złożono cztery oferty wg poniższego zestawienia:

Oferta
nr …

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Wartość brutto Gwarancja 

001 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
ADAMEX KP Sp. z o.o. 
ul. Gen. Maczka 9
43-300 Bielsko-Biała

1 462 503,48 zł 96 miesięcy tj. 36 
powyżej gwarancji 
minimalnej

002 UJK Sp. z o.o. 
ul. Pliszek 2/2
43-300 Bielsko Biała

1 532 088,00 zł 84 miesiące tj. 24 
miesiące powyżej 
gwarancji minimalnej

003 EuroSpecBud 
Michał Pochciał 
ul. Traktorzystów 9
40-695 Katowice

1 411 184,54 zł 72 miesięcy tj. 12 
powyżej gwarancji 
minimalnej 

004 Stanisław Barzycki 
Zakład Budowlano-Montażowy 
Kuków 121a 
34-206 Krzeszów

2 895 880,23 zł 72 miesięcy tj. 12 
powyżej gwarancji 
minimalnej 

Warunki płatności i termin wykonania zamówienia zostały zawarte w SIWZ oraz we wzorze umowy 
i nie uległy zmianie. 

Jednocześnie  zamawiający  przypomina,  że  zgodnie  z  art.  24  ust.  11  ustawy  prawo  zamówień
publicznych, wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji,  o  której  mowa  w  art.  86  ust.  5  ustawy  Pzp,  do  przekazania  zamawiającemu  oświadczenia
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. 

Wyk. w 1 egz. EZ/AG
zamieszczono w BIP KWP w Katowicach
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