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Polańczyk, dnia 23-10-2020 r. 
WR.271.12.2020 
 

Informacja zamieszczana na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 

 
 

Dotyczy postępowania znak WR.271.12.2020 pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020-

2021 w Gminie Solina”. 

 
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843 ze zm.) Gmina Solina przekazuje informacje dotyczące ww. postępowania: 

1. Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:  

część 1: Zimowe utrzymanie dróg w m-ci: Myczków: 29 500,00  zł 

część 2: Zimowe utrzymanie dróg w m-ci: Bereżnica Wyżna, Wola Matiaszowa, Berezka 27 000,00  zł 

część 3: Zimowe utrzymanie dróg w m-ci: Solina, Bóbrka, Myczkowce: 48 500,00 zł 

część 4: Zimowe utrzymanie dróg w m-ci: Bukowiec, Terka , Polanki: 27 000,00 zł 

część 5: Zimowe utrzymanie dróg w m-ci: Zawóz, Werlas, Sakowczyk, Rajskie: 38 000,00 zł 

2. W wyznaczonym terminie, w postępowaniu  ofertę złożyli: 

 

na część 1: Zimowe utrzymanie dróg w m-ci: Myczków 
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy, który złożył ofertę 

Cena 
Okres  

gwarancji 

Termin 
wykonania 

zamówienia 

Warunki płatności 
 

1 

F.H.U. Help-Komp 

Wacławski Łukasz 

38-610 Polańczyk 

Myczków 3 

 

84 244,00 zł - 
Zgodnie z 

ustanowionymi  
w SIWZ 

Wykonawca zaakceptował 
warunki płatności 

określone we wzorze 
umowy, 

oraz zaoferował w ofercie 
30 dniowy termin płatności 

faktury  od dnia 
przedłożenia 

faktury Zamawiającemu 

 

na część 2: Zimowe utrzymanie dróg w m-ci: Bereżnica Wyżna, Wola Matiaszowa, Berezka 
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy, który złożył ofertę 

Cena 
Okres 

gwarancji 

Termin 
wykonania 

zamówienia 

Warunki płatności 
 

1 

F.H.U. Help-Komp 

Wacławski Łukasz 

38-610 Polańczyk 

Myczków 3 

 

73 474,00 zł - 
Zgodnie z 

ustanowionymi  
w SIWZ 

Wykonawca zaakceptował 
warunki płatności 

określone we wzorze 
umowy, 

oraz zaoferował w ofercie 
30 dniowy termin płatności 

faktury  od dnia 
przedłożenia 

faktury Zamawiającemu 

 

 



informacja z art. 86 ust. 5 ustawy PZP strona 2 

na część 3: Zimowe utrzymanie dróg w m-ci: Solina, Bóbrka, Myczkowce 
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy, który złożył ofertę 

Cena 
Okres 

gwarancji 

Termin 
wykonania 

zamówienia 

Warunki płatności 
 

1 

F.H.U. Help-Komp 

Wacławski Łukasz 

38-610 Polańczyk 

Myczków 3 

 

131 644,00 zł - 
Zgodnie z 

ustanowionymi  
w SIWZ 

Wykonawca zaakceptował 
warunki płatności 

określone we wzorze 
umowy, 

oraz zaoferował w ofercie 
30 dniowy termin płatności 

faktury  od dnia 
przedłożenia 

faktury Zamawiającemu 

 
 
na część 4: Zimowe utrzymanie dróg w m-ci: Bukowiec, Terka , Polanki 
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy, który złożył ofertę 

Cena 
Okres 

gwarancji 

Termin 
wykonania 

zamówienia 

Warunki płatności 
 

- - - - - - 

 
na część 5: Zimowe utrzymanie dróg w m-ci: Zawóz, Werlas, Sakowczyk, Rajskie 
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy, który złożył ofertę 

Cena 
Okres 

gwarancji 

Termin 
wykonania 

zamówienia 

Warunki płatności 
 

2 

Usługi Leśne i Agroturystyka 
Andrzej Pasławski 
Bukowiec 69 
38-610 Polańczyk 

47 906,68 zł - - 

Wykonawca zaakceptował 
warunki płatności 

określone we wzorze 
umowy, 

oraz zaoferował w ofercie 
30 dniowy termin płatności 

faktury  od dnia 
przedłożenia 

faktury Zamawiającemu 

 
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej powyższych informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze 
złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że ewentualne powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

 

 

 

 


