
ZP.3310/26/2020 

Piotrków Trybunalski, 08.12.2020 r. 

MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - 
ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA 
UL. KASZTANOWA 31 
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Działając, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przedstawia 
informację z otwarcia ofert dotyczącą zamówienia publicznego na: KONSERWACJĘ OŚWIETLENIA 
ULICZNEGO NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO.  
 
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi  
220.000,00 zł brutto. 

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy nie wcześniej jednak niż  

od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy 

Cena 

Oferowany czas reakcji dla 
naprawy punktowych 

braków w ciągłości świecenia 
opraw, liczony od zgłoszenia  

w godzinach 

Warunki  
płatności 

1 

SerwisDrogowy.pl 
Sp. z o.o. 

ul. Stefańskiego 2 
62-002 Suchy Las 

368.737,20 zł netto 
VAT 23% 

w kwocie 84.809,56 zł 
453.546,76 zł brutto 

 

UWAGA: 

W przypadku zwiększenia lub  

zmniejszenia się ilości opraw oświetleniowych 

objętych wynagrodzeniem ryczałtowym zostanie 

zwiększone lub zmniejszone wynagrodzenie 
ryczałtowe przyjmując, że koszt konserwacji jednej 

sztuki oprawy oświetleniowej wynosi: 

3,90 zł netto 
VAT 23% w kwocie 0,90 zł 

4,80 zł brutto 

krótszy  
bądź równy  
24 godziny 

14 dni  
od daty 

otrzymania 
faktury przez 

Zamawiającego 

2 

ELKON S.C.  
E. Wójcik,  

P. Przygoda 
ul. Piotrkowska 21 B 
  97-310 Moszczenica 

189.096,00 zł netto 
VAT 23% 

w kwocie 43.492,08 zł 

232.588,08 zł brutto 
 

UWAGA: 
W przypadku zwiększenia lub  

zmniejszenia się ilości opraw oświetleniowych 

objętych wynagrodzeniem ryczałtowym zostanie 

zwiększone lub zmniejszone wynagrodzenie 

ryczałtowe przyjmując, że koszt konserwacji jednej 

sztuki oprawy oświetleniowej wynosi: 

2,00 zł netto 
VAT 23% w kwocie 0,46 zł 

2,46 zł brutto 

krótszy  
bądź równy  
24 godziny 

14 dni  
od daty 

otrzymania 
faktury przez 

Zamawiającego 

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej  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 Pzp w oryginale. 
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 stanowi załącznik do SIWZ). 
 
 

   DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA 
     W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

                                                                    /podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/ 
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