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ZDW/PW/2023/DN4/DS 

zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-133/22 

Zamawiający 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

ul. Głowackiego 56 

30-085 Kraków 

                      

INFORMACJA O KWOCIE, 

JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ 

NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 

 
  

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Letnie i zimowe utrzymanie 

dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego w latach 2023 – 2024 –  

z podziałem na części  

(nr ZDW-DN-4-271-133/22)  

 

Na podstawie art. 222 ust. 4 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 zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (w kontekście zakresu podstawowego zamówienia 

– w ramach każdej z następujących części zamówienia) kwotę: 

 Część nr 1 – 1 542 150,00 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści dwa tysiące  

sto pięćdziesiąt złotych 00/100) (brutto), 

 Część nr 2 – 1 483 515,00 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące 

pięćset piętnaście złotych 00/100) (brutto), 

 Część nr 3 – 1 412 509,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dwanaście tysięcy pięćset 

dziewięć złotych 00/100) (brutto), 

 Część nr 4 – 870 367,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt 

siedem złotych 00/100) (brutto), 

 Część nr 5 – 1 357 586,00 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy  

pięćset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) (brutto), 

 Część nr 6 – 1 567 372,00 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy 

trzysta siedemdziesiąt dwa złote 00/100) (brutto), 

 Część nr 7 – 3 386 733,00 zł (słownie: trzy milion trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy 

siedemset trzydzieści trzy złote 00/100) (brutto), 

 Część nr 13 – 2 262 576,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące  

pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100) (brutto), 

 Część nr 14 – 2 058 037,00 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści 

siedem złotych 00/100) (brutto), 

 Część nr 15 – 2 079 686,00 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy  

sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) (brutto), 

 Część nr 16 – 2 113 880,00 zł (słownie: dwa miliony sto trzynaście tysięcy osiemset 

osiemdziesiąt złotych 00/100) (brutto), 

 Część nr 17 – 2 062 645,00 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset 

czterdzieści pięć złotych 00/100) (brutto), 
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 Część nr 18 – 1 780 574,00 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy  

pięćset siedemdziesiąt cztery złote 00/100) (brutto), 

 Część nr 19 – 1 671 908,00 zł (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt jeden  

tysięcy dziewięćset osiem złotych 00/100) (brutto), 

 Część nr 20 – 1 355 174,00 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto 

siedemdziesiąt cztery złote 00/100) (brutto), 

 Część nr 21 – 1 941 909,00 zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści jeden  

tysięcy dziewięćset dziewięć złotych 00/100) (brutto), 

 Część nr 22 – 1 355 603,00 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy  

sześćset trzy złote 00/100) (brutto), 

 Część nr 23 – 1 878 643,00 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt osiem  

tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote 00/100) (brutto), 

 Część nr 24 – 669 802,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset  

dwa złote 00/100) (brutto), 

 Część nr 25 – 1 444 047,00 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące 

czterdzieści siedem złotych 00/100) (brutto), 

 Część nr 26 – 1 602 324,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dwa tysiące trzysta  

dwadzieścia cztery złote 00/100) (brutto), 

 Część nr 27 – 1 444 401,00 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące 

czterysta jeden złotych 00/100) (brutto), 

 Część nr 28 – 3 457 771,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy 

siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100) (brutto), 

 Część nr 29 – 1 754 476,00 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące 

czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 00/100) (brutto), 

 Część nr 30 – 846 602,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwa  

złote 00/100) (brutto), 

 Część nr 31 – 2 208 282,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście osiem tysięcy dwieście 

osiemdziesiąt dwa złote 00/100) (brutto), 

 Część nr 32 – 2 002 122,00 zł (słownie: dwa miliony dwa tysiące sto dwadzieścia dwa  

złote 00/100) (brutto), 

 Część nr 33 – 2 072 153,00 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt dwa tysiące sto 

pięćdziesiąt trzy złote 00/100) (brutto), 

tj. łącznie (w zakresie wszystkich części zamówienia stanowiących przedmiot niniejszego 

postępowania – w kontekście zakresu podstawowego zamówienia) kwotę 49 682 847,00 zł 

(słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści 

siedem złotych 00/100) (brutto).  
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