
    

 

  

                                                                                                                                                Kielce, dnia 21.01.2021 r. 

SR-II.272.1.33.2020 

     

                  Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach 

ul. Wrzosowa 44 

            25 – 211 Kielce 

 

Informacja z otwarcia ofert 

 

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

z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), przekazuję informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Usunięcie i zagospodarowanie 

odpadów niebezpiecznych, pozostałych po pożarze na działce nr ewid. 46/8 (obręb Wola Murowana), msc. 

Nowiny, gm. Sitkówka-Nowiny”. 

1. Na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 5 448 000,00 

złotych brutto (słownie brutto: pięć milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy 00/100 złotych). 

2. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 150 dni od dnia podpisania umowy. 

3. Warunki płatności:  

Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,  

w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury VAT. 

4. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 20.01.2021 r. do godziny 10:00 zostały złożone 

trzy oferty następujących Wykonawców: 

1) Konsorcjum: 

Hydrogeotechnika Sp. z o. o., ul. Ściegiennego 262A, 25-116 Kielce – Lider Konsorcjum 

GEOCOMA Sp. z o. o. Spółka komandytowa, ul. Aleksandra Lubomirskiego 27/1, 31-509 Kraków – 

Członek Konsorcjum 

a) cena brutto: 6 984 900,00 zł (słownie brutto: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery 

tysiące dziewięćset złotych 00/100),  

b) termin realizacji zamówienia: 75 dni od dnia podpisania umowy; 

      2) Mo-BRUK S.A., Niecew 68, 33-322 Korzenna 

a) cena brutto: 5 854 420,80 zł (słownie brutto: pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery 

tysiące czterysta dwadzieścia złotych 80/100),  

b) termin realizacji zamówienia: 150 dni od dnia podpisania umowy; 

     3) BIO-MED. Sp. z o. o. , Szczukowskie Górki 1A, 26-065 Piekoszów 

a) cena brutto: 5 082 858 zł (słownie brutto: pięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset 

pięćdziesiąt osiem złotych 00/100),  

b) termin realizacji zamówienia: 119 dni od dnia podpisania umowy. 

 

STAROSTA MIROSŁAW GĘBSKI 


