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ZDW/PW/2022/DN4/AN 

zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-119/22 
 

Zamawiający 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 
ul. Głowackiego 56 
30-085 Kraków 

 
INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU 

– PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT 

 
dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Bieżąca konserwacja, utrzymanie oraz 
naprawy awaryjne urządzeń drogowych sygnalizacji świetlnych, aktywnych doświetleń 
przejść dla pieszych, podświetlanych znaków D-6, stacji meteorologicznych oraz innych 
elementów BRD – z podziałem na części 
(nr ZDW-DN-4-271-119/22)  

 
Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych  
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) Zamawiający – Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym informuje, iż w dniu 21.11.2022 r. o godz. 12:00 
dokonano otwarcia ofert – w przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty: 
 

Lp. 
Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 
Nr 

części 
Cena 
(PLN) 

Termin wykonania 
zamówienia 

Podany przez 
Wykonawcę 
maksymalny 
czas reakcji  

na zgłoszenie 
serwisowe 
(ilość godzin) 

Warunki 
płatności 

1 

ELDREAM 
Mariusz Podoba 
ul. Bukowska 70 
32-050 Skawina 

1 

cena łączna 1 902 060,00 
zakres podstawowy zamówienia:  

od daty zawarcia umowy, przy czym 
nie wcześniej niż od dnia  

01.01.2023 r., do dnia 31.12.2024 r. 
  

zakres opcjonalny zamówienia  
(w przypadku jego uruchomienia):  

od daty złożenia oświadczenia 
Zamawiającego o skorzystaniu  

z prawa opcji do dnia 31.12.2024 r. 

1 

zgodnie z SWZ 
(zapisy § 6  
zał. nr 8.1. 

SWZ – wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

454 440,00 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

1 447 620,00 

2 

cena łączna 1 887 780,00 
zakres podstawowy zamówienia:  

od daty zawarcia umowy, przy czym 
nie wcześniej niż od dnia  

01.01.2023 r., do dnia 31.12.2024 r. 
  

zakres opcjonalny zamówienia  
(w przypadku jego uruchomienia):  

od daty złożenia oświadczenia 
Zamawiającego o skorzystaniu  

z prawa opcji do dnia 31.12.2024 r. 

1 

zgodnie z SWZ 
(zapisy § 6  
zał. nr 8.2. 

SWZ – wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

376 080,00 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

1 511 700,00 

3 

cena łączna 1 895 100,00 
zakres podstawowy zamówienia:  

od daty zawarcia umowy, przy czym 
nie wcześniej niż od dnia  

01.01.2023 r., do dnia 31.12.2024 r. 
  

zakres opcjonalny zamówienia  
(w przypadku jego uruchomienia):  

od daty złożenia oświadczenia 
Zamawiającego o skorzystaniu  

z prawa opcji do dnia 31.12.2024 r. 

1 

zgodnie z SWZ 
(zapisy § 6  
zał. nr 8.3. 

SWZ – wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 478 800,00 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 1 416 300,00 



2 

4 

cena łączna 1 742 460,00 
zakres podstawowy zamówienia:  

od daty zawarcia umowy, przy czym 
nie wcześniej niż od dnia  

01.01.2023 r., do dnia 31.12.2024 r. 
  

zakres opcjonalny zamówienia  
(w przypadku jego uruchomienia):  

od daty złożenia oświadczenia 
Zamawiającego o skorzystaniu  

z prawa opcji do dnia 31.12.2024 r. 

1 

zgodnie z SWZ 
(zapisy § 6  
zał. nr 8.4. 

SWZ – wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 291 240,00 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 1 451 220,00 

5 

cena łączna 1 678 140,00 
zakres podstawowy zamówienia:  

od daty zawarcia umowy, przy czym 
nie wcześniej niż od dnia  

01.01.2023 r., do dnia 31.12.2024 r. 
  

zakres opcjonalny zamówienia  
(w przypadku jego uruchomienia):  

od daty złożenia oświadczenia 
Zamawiającego o skorzystaniu  

z prawa opcji do dnia 31.12.2024 r. 

1 

zgodnie z SWZ 
(zapisy § 6  
zał. nr 8.5. 

SWZ – wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 261 840,00 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 1 416 300,00 

 
 
 
 
 

Z up. Dyrektora 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

Inga Gęsiarz-Nowak 
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdzielnik: 
www.zdw.krakow.pl 
1 x DN-4 a/a 


