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Konin, dn. 06-03-2020 r. 

 
Nr sprawy: DZ.361-1/2020 

                                                                          
INFORMACJA 

Z OTWARCIA OFERT ZŁOŻONYCH DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA: 

 

 
„Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego Zakładu Termicznego 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie w latach 2020 i 2021  
wraz z dostawą materiałów i części zamiennych” 

Zamówienie realizowane jest w częściach 

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

2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje poniższe informacje: 

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 14 314 776,90 zł. 

(brutto), w tym: 

Część I – 8 623 530,00 zł. (brutto) 

 na rok 2020 - 4 959 360,00 zł. (brutto) 
 na rok 2021 - 3 664 170,00 zł. (brutto) 
Część II – 2 505 239,40 zł. (brutto) 
 na rok 2020 - 1 303 898,40 zł. (brutto) 

 na rok 2021 - 1 201 341,00 zł. (brutto) 
Część III – 3 186 007,50 zł. (brutto) 
 na rok 2020 - 1 983 375,00 zł. (brutto) 
 na rok 2021 - 1 202 632,50 zł. (brutto) 
 

2. Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożył oferty w terminie wraz z ceną ofert, terminem wykonania 

zamówienia oraz okresem gwarancji tj. informacjami zawartymi w ofertach: 

Część I zamówienia:  

Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z 

dostawą materiałów i części zamiennych w roku 2020 i 2021 - część kotłowa   

 

Nr 
Oferty 

N a z w a 
wykonawcy 

Adres wykonawcy 
Cena ofertowa brutto 

(netto + podatek  
VAT)  

Termin 
wykonania 
zamówienia 
publicznego 

Warunki  
gwarancji 

1 
ERBUD INDUSTRY 

CENTRUM  
Sp. z o.o. 

ul. Puszkina nr 78 
92-516 Łódź 

7 689 068,00 
+1 768 485,64 

9 457 553,64 

a) wykonanie prac remontowych  

wymagających  postoju zakładu  

 dla roku  2020 25 dni 

kalendarzowych od dnia 

podpisania Protokołu 

Przekazania do Remontu w 

Postoju (PPRP) (min.15 dni 

kalendarzowych, max 25 

dni kalendarzowych) 

 dla roku 2021 25 dni 

kalendarzowych od dnia 

podpisania Protokołu 

Przekazania do Remontu w 

Postoju (PPRP) (min.15 dni 

kalendarzowych, max 25 

dni kalendarzowych) 

b) W pozostałym zakresie nie 

wymagającym postoju zakładu:  

 dla roku 2020 - do dnia 15 
grudnia 2020 r., 

 dla roku 2021 – do dnia 15 
grudnia 2021r 

 na wszystkie prace 

wykonane w ramach 

przedmiotu 

zamówienia – 12 

miesięcy, liczonych od 

dnia podpisania 

protokołu odbioru 

końcowego 

wykonanych prac 

remontowych w 

danym roku. 

 gwarancja na 
zamontowane 

materiały i części 
zamienne zgodnie z 
ich gwarancją 

producenta. 
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Część II zamówienia:  

Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z 

dostawą materiałów i części zamiennych w roku 2020 i 2021 - urządzenia oczyszczania spalin. 

 

Nr 
Oferty 

N a z w a 
wykonawcy 

Adres wykonawcy 
Cena ofertowa brutto 

(netto + podatek  
VAT)  

Termin 
wykonania 
zamówienia 
publicznego 

Warunki  
gwarancji 

1 
ERBUD INDUSTRY 

CENTRUM  
Sp. z o.o. 

ul. Puszkina nr 78 
92-516 Łódź 

2 216 320,00 
+509 753,60 
2 726 073,60 

a) wykonanie prac remontowych  

wymagających  postoju zakładu  

 dla roku  2020 25 dni 

kalendarzowych od dnia 

podpisania Protokołu 

Przekazania do Remontu w 

Postoju (PPRP) (min.15 dni 

kalendarzowych, max 25 

dni kalendarzowych) 

 dla roku 2021 25 dni 

kalendarzowych od dnia 

podpisania Protokołu 

Przekazania do Remontu w 

Postoju (PPRP) (min.15 dni 

kalendarzowych, max 25 

dni kalendarzowych) 

b) W pozostałym zakresie nie 

wymagającym postoju zakładu:  

 dla roku 2020 - do dnia 15 
grudnia 2020 r., 

 dla roku 2021 – do dnia 15 
grudnia 2021r 

 na wszystkie prace 

wykonane w ramach 

przedmiotu 

zamówienia – 12 

miesięcy, liczonych od 

dnia podpisania 

protokołu odbioru 

końcowego 

wykonanych prac 

remontowych w 

danym roku. 

 gwarancja na 
zamontowane 

materiały i części 
zamienne zgodnie z 
ich gwarancją 

producenta. 
 

 

Część III zamówienia:  

Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z 

dostawą materiałów i części zamiennych w roku 2020 i 2021 - urządzenia elektroenergetyczne 

 

Nr 
Oferty 

N a z w a 
wykonawcy 

Adres wykonawcy 
Cena ofertowa brutto 

(netto + podatek  
VAT)  

Termin 
wykonania 
zamówienia 
publicznego 

Warunki  
gwarancji 

1 
INTROL - 

ENERGOMONTAŻ 
Sp. z o.o. 

ul. 16 lipca 12 
41-506 Chorzów 

2 487 500,00 
+572 125,00 
3 059 625,00 

a) wykonanie prac remontowych  

wymagających  postoju zakładu  

 dla roku  2020 25 dni 

kalendarzowych od dnia 

podpisania Protokołu 

Przekazania do Remontu w 

Postoju (PPRP) (min.15 dni 

kalendarzowych, max 25 

dni kalendarzowych) 

 dla roku 2021 25 dni 

kalendarzowych od dnia 

podpisania Protokołu 

Przekazania do Remontu w 

Postoju (PPRP) (min.15 dni 

kalendarzowych, max 25 

dni kalendarzowych) 

b) W pozostałym zakresie nie 

wymagającym postoju zakładu:  

 dla roku 2020 - do dnia 15 
grudnia 2020 r., 

 dla roku 2021 – do dnia 15 
grudnia 2021r 

 na wszystkie prace 

wykonane w ramach 

przedmiotu 

zamówienia – 12 

miesięcy, liczonych od 

dnia podpisania 

protokołu odbioru 

końcowego 

wykonanych prac 

remontowych w 

danym roku. 

 gwarancja na 
zamontowane 
materiały i części 

zamienne zgodnie z 
ich gwarancją 

producenta. 

 

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

W związku z tym, że w odniesieniu do poszczególnych  części postępowania złożono tylko po jednej ofercie 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w zakresie tych części nie są zobowiązani do złożenia oświadczenia o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 ustawy. 

 

 


