
 
 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE 

 INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

 

 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków 
Centrala tel.: 12-446-57-00, Sekretariat tel.: 12-446-57-01, Fax: 12-446-57-02 
www.zdw.krakow.pl, e-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl 

 

               Kraków, dnia 30.01.2023 r. 

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 OFERTACH ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU 

– PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT 

 
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. 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 30.01.2023 r. o godz. 

10:00 dokonano otwarcia ofert – w przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące 

oferty: 

 

Lp. 
Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 
Nr  

części  
Cena 
(PLN) 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

Wcześniejsza 
gotowość 

Wykonawcy 
do podjęcia 

działań zimowego 
utrzymania dróg 
(min. 10.10.2023 r., 
max. 20.10.2023 r.) 

Warunki 
płatności 

1 

F.H.U. TARRA-TRANS  
Andrzej Kucharzyk 
ul. Krynicka 47 
33-180 Gromnik 

32 

cena łączna 5 259 070,00 zakres podstawowy 
zamówienia:  

od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 
uruchomienia): 

od daty złożenia 

oświadczenia 
Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 
31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

2 629 535,00 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

2 629 535,00 

2 

BUD-DRÓG Usługi Budowy  
i Modernizacji Dróg  
Łagosz Sp. J. 
Przyborów 398 
32-825 Borzęcin 

27 

cena łączna 5 478 835,00 
zakres podstawowy 

zamówienia:  
od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 

uruchomienia): 
od daty złożenia 

oświadczenia 

Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 2 739 417,50 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 2 739 417,50 

3 

Konsorcjum firm: 
WM Wiesław Matusik  
Gródek nad Dunajcem 107, 
33-318 Gródek nad Dunajcem  
– Lider Konsorcjum  
MATPARK Sp. z o.o.  
Gródek nad Dunajcem 107  
33-318 Gródek nad Dunajcem  

13 

cena łączna 4 940 126,00 
zakres podstawowy 

zamówienia:  
od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 
uruchomienia): 

od daty złożenia 

oświadczenia 
Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 
31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

2 470 063,00 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

2 470 063,00 



2 

– Partner Konsorcjum 

21 

cena łączna 3 976 953,60 zakres podstawowy 
zamówienia:  

od daty zawarcia umowy 
do dnia 30.04.2024 r. 

 

zakres opcjonalny 

zamówienia 
(w przypadku jego 

uruchomienia): 

od daty złożenia 
oświadczenia 

Zamawiającego 

o skorzystaniu 
z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

 
1 988 476,80 

 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

 
1 988 476,80 

 

23 

cena łączna 3 677 048,42 
zakres podstawowy 

zamówienia:  
od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 
uruchomienia): 

od daty złożenia 

oświadczenia 
Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r.. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

1 838 524,21 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

1 838 524,21 

29 

cena łączna 4 596 204,00 
zakres podstawowy 

zamówienia:  
od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 
uruchomienia): 

od daty złożenia 

oświadczenia 
Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r.. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

2 298 102,00 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

2 298 102,00 

4 

Konsorcjum firm: 
ADIM Sp. z o.o.  
Biskupice 134, 32-020 Wieliczka 
– Lider Konsorcjum, 
F.H.U ADIM Pomoc drogowa 
Adam Kruszyna 
Biskupice 134, 32-020 Wieliczka 
– Uczestnik Konsorcjum 

1 

cena łączna 2 934 716,22 
zakres podstawowy 

zamówienia:  
od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 
uruchomienia): 

od daty złożenia 

oświadczenia 
Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r.. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

1 467 358,11 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

1 467 358,11 

5 

Konsorcjum firm: 
ADIM Sp. z o.o.  
Biskupice 134, 32-020 Wieliczka 
– Lider Konsorcjum, 
F.H.U ADIM Pomoc drogowa 
Adam Kruszyna 
Biskupice 134, 32-020 Wieliczka 
– Uczestnik Konsorcjum 

2 

cena łączna 2 881 556,14 
zakres podstawowy 

zamówienia:  

od daty zawarcia umowy 
do dnia 30.04.2024 r. 

 

zakres opcjonalny 

zamówienia 
(w przypadku jego 

uruchomienia): 

od daty złożenia 
oświadczenia 

Zamawiającego 

o skorzystaniu 
z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r.. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

1 440 778,07 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

1 440 778,07 

6 

Konsorcjum firm: 
ADIM Sp. z o.o.  
Biskupice 134, 32-020 Wieliczka 
– Lider Konsorcjum, 
F.H.U ADIM Pomoc drogowa 
Adam Kruszyna 
Biskupice 134, 32-020 Wieliczka 
– Uczestnik Konsorcjum 

3 

cena łączna 2 963 914,10 
zakres podstawowy 

zamówienia:  

od daty zawarcia umowy 
do dnia 30.04.2024 r. 

 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 

uruchomienia): 
od daty złożenia 

oświadczenia 

Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r.. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

1 481 957,05 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

1 481 957,05 

7 

Konsorcjum firm: 
ADIM Sp. z o.o.  
Biskupice 134, 32-020 Wieliczka 
– Lider Konsorcjum, 
F.H.U ADIM Pomoc drogowa 
Adam Kruszyna 
Biskupice 134, 32-020 Wieliczka 
– Uczestnik Konsorcjum 

5 

cena łączna 2 657 980,22 
zakres podstawowy 

zamówienia:  
od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 

zamówienia 
(w przypadku jego 

uruchomienia): 

od daty złożenia 
oświadczenia 

Zamawiającego 

o skorzystaniu 
z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r.. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

1 328 990,11 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

1 328 990,11 



3 

8 

Konsorcjum firm: 
ADIM Sp. z o.o.  
Biskupice 134, 32-020 Wieliczka 
– Lider Konsorcjum, 
F.H.U ADIM Pomoc drogowa 
Adam Kruszyna 
Biskupice 134, 32-020 Wieliczka 
– Uczestnik Konsorcjum, 
STAN – BRUK s.c.  
Jan Stankiewicz,  
Jarosław Stankiewicz 
ul. Leszczyńskiej 10C, 
32-600 Oświęcim 
– Uczestnik Konsorcjum 

6 

cena łączna 3 089 771,92 

zakres podstawowy 

zamówienia:  
od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 
uruchomienia): 

od daty złożenia 

oświadczenia 
Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 
31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

1 544 885,96 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

1 544 885,96 

9 

Konsorcjum firm: 
ADIM Sp. z o.o.  
Biskupice 134, 32-020 Wieliczka 
– Lider Konsorcjum, 
F.H.U ADIM Pomoc drogowa 
Adam Kruszyna 
Biskupice 134, 32-020 Wieliczka 
– Uczestnik Konsorcjum 

16 

cena łączna 4 198 854,52 
zakres podstawowy 

zamówienia:  
od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 
uruchomienia): 

od daty złożenia 

oświadczenia 
Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 
31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

2 099 427,26 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

2 099 427,26 

10 

Firma Handlowo-Usługowa  
FEDKO Sp. J. 
Gródek nad Dunajcem 244 
33-318 Gródek nad Dunajcem 

25 

cena łączna 3 520 936,00 zakres podstawowy 

zamówienia:  
od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 

uruchomienia): 
od daty złożenia 

oświadczenia 

Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

1 760 468,00 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

1 760 468,00 

29 

cena łączna 5 875 795,20 zakres podstawowy 
zamówienia:  

od daty zawarcia umowy 
do dnia 30.04.2024 r. 

 

zakres opcjonalny 

zamówienia 
(w przypadku jego 

uruchomienia): 

od daty złożenia 
oświadczenia 

Zamawiającego 

o skorzystaniu 
z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

 
2 936 397,60 

 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

 
2 936 397,60 

 

11 

AVR S.A. 
ul. Józefa Dietla 93/4  
31-031 Kraków 

2  

cena łączna 2 992 506,00 
zakres podstawowy 

zamówienia:  
od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 
uruchomienia): 

od daty złożenia 

oświadczenia 
Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 
31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

1 496 253,00 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

1 496 253,00 

4 

cena łączna 1 736 485,60 zakres podstawowy 

zamówienia:  
od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 
uruchomienia): 

od daty złożenia 

oświadczenia 
Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 
31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

 
868 242,80 

 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

 
868 242,80 

 

6 

cena łączna 3 345 393,00 zakres podstawowy 
zamówienia:  

od daty zawarcia umowy 
do dnia 30.04.2024 r. 

 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 

uruchomienia): 
od daty złożenia 

oświadczenia 

Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

 
1 672 696,50 

 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

 
1 672 696,50 

 

7 cena łączna 8 950 024,00 

zakres podstawowy 
zamówienia:  

od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 

10.10.2023 r. 
zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 



4 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

 
4 357 220,00 

 

zamówienia 
(w przypadku jego 

uruchomienia): 

od daty złożenia 
oświadczenia 

Zamawiającego 

o skorzystaniu 
z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r. 

zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

 
4 592 804,00 

 

12 

Konsorcjum firm:  
P.H.U. MADROG Maciej Kaptur  
ul. Zarabie 21a 
32-410 Dobczyce  
– Lider Konsorcjum, 
KAL-BUD Skład Materiałów 
Budowlanych  
Sławomir Kalemba  
Czasław 186,  
32-415 Raciechowice  
– Partner Konsorcjum  

17  

cena łączna 5 702 247,20 
zakres podstawowy 

zamówienia:  

od daty zawarcia umowy 
do dnia 30.04.2024 r. 

 

zakres opcjonalny 

zamówienia 
(w przypadku jego 

uruchomienia): 

od daty złożenia 
oświadczenia 

Zamawiającego 

o skorzystaniu 
z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

 
2 851 123,60 

 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

 
2 851 123,60 

 

13 

Kompleksowe Utrzymanie  
Dróg Mariusz Biedroński 
ul. Św. Floriana 8B 
33-210 Olesno 

28  

cena łączna 9 592 941,04 zakres podstawowy 
zamówienia:  

od daty zawarcia umowy 
do dnia 30.04.2024 r. 

 

zakres opcjonalny 

zamówienia 
(w przypadku jego 

uruchomienia): 

od daty złożenia 
oświadczenia 

Zamawiającego 

o skorzystaniu 
z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

4 796 470,52 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

4 796 470,52 

14 

Kompleksowe Utrzymanie  
Dróg Mariusz Biedroński 
ul. Św. Floriana 8B 
33-210 Olesno 

 29 

cena łączna 5 055 231,96 zakres podstawowy 
zamówienia:  

od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 

zamówienia 
(w przypadku jego 

uruchomienia): 
od daty złożenia 

oświadczenia 
Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 
31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

2 527 615,98 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

2 527 615,98 

15 
 
 

Kompleksowe Utrzymanie  
Dróg Mariusz Biedroński 
ul. Św. Floriana 8B 
33-210 Olesno 

30  

cena łączna 2 380 624,41 zakres podstawowy 
zamówienia:  

od daty zawarcia umowy 
do dnia 30.04.2024 r. 

 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 
uruchomienia): 

od daty złożenia 
oświadczenia 

Zamawiającego 

o skorzystaniu 
z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

1 190 312,21 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

1 190 312,21 

16 

Firma Usługowo-Handlowa  
KOP-MAT Mateusz Momot  
ul. Wł. Jagiełły 48 
43-155 Bieruń 

5 

cena łączna 2 343 956,72 zakres podstawowy 
zamówienia:  

od daty zawarcia umowy 
do dnia 30.04.2024 r. 

 

zakres opcjonalny 

zamówienia 
(w przypadku jego 

uruchomienia): 

od daty złożenia 
oświadczenia 

Zamawiającego 

o skorzystaniu 
z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

1 171 978,36 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

1 171 978,36 

17 

Konsorcjum firm: 

KONKRET Krzysztof Wysogląd 

Poręba Wielka  

ul. Tyszkiewicza 37 

32-600 Oświęcim 

– Lider Konsorcjum,   

Firma Usługowo-Handlowa 

KOP-MAT Mateusz Momot 

ul. Wł. Jagiełły 48, 43-155 Bieruń 

– Partner Konsorcjum  

6 

cena łączna 3 018 045,50 
zakres podstawowy 

zamówienia:  

od daty zawarcia umowy 
do dnia 30.04.2024 r. 

 

zakres opcjonalny 

zamówienia 
(w przypadku jego 

uruchomienia): 

od daty złożenia 
oświadczenia 

Zamawiającego 

o skorzystaniu 
z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

 
1 509 022,75 

 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

1 509 022,75 

18 

Firma Handlowo- 
Usługowo-Produkcyjna ROL  
Andrzej Rol  
ul. Sierockie 51 
34-425 Biały Dunajec 

13 

cena łączna 4 915 831,00 zakres podstawowy 

zamówienia:  
od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 
uruchomienia): 

od daty złożenia 

oświadczenia 
Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 
31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

2 457 915,50 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

2 457 915,50 
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18 

cena łączna 5 619 957,84 
zakres podstawowy 

zamówienia:  

od daty zawarcia umowy 
do dnia 30.04.2024 r. 

 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 

uruchomienia): 
od daty złożenia 

oświadczenia 

Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

2 809 978,92 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

2 809 978,92 

19 

cena łączna 5 738 476,88 
zakres podstawowy 

zamówienia:  
od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 

zamówienia 
(w przypadku jego 

uruchomienia): 

od daty złożenia 
oświadczenia 

Zamawiającego 

o skorzystaniu 
z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

2 869 238,44 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

2 869 238,44 

20 

cena łączna 3 677 929,84 
zakres podstawowy 

zamówienia:  

od daty zawarcia umowy 
do dnia 30.04.2024 r. 

 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 

uruchomienia): 
od daty złożenia 

oświadczenia 

Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

1 838 964,92 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

1 838 964,92 

22 

cena łączna 4 104 460,92 
zakres podstawowy 

zamówienia:  

od daty zawarcia umowy 
do dnia 30.04.2024 r. 

 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 

uruchomienia): 
od daty złożenia 

oświadczenia 

Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

1 955 092,66 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

2 149 368,26 

23 

cena łączna 5 052 361,74 
zakres podstawowy 

zamówienia:  
od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 
uruchomienia): 

od daty złożenia 

oświadczenia 
Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 
31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

2 526 180,87 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

2 526 180,87 

19 

Firma Handlowo-Usługowa 
TRANSROL  
Antoni Romańczyk 
Biała Niżna 468 
33-330 Grybów 

24 

cena łączna 1 641 027,17 zakres podstawowy 

zamówienia:  
od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 
uruchomienia): 

od daty złożenia 

oświadczenia 
Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 
31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

820 513,58 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

820 513,58 

26 

cena łączna 3 680 442,09 zakres podstawowy 
zamówienia:  

od daty zawarcia umowy 
do dnia 30.04.2024 r. 

 

zakres opcjonalny 

zamówienia 
(w przypadku jego 

uruchomienia): 

od daty złożenia 
oświadczenia 

Zamawiającego 

o skorzystaniu 
z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.31 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

1 840 221,05 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

1 840 221,05 

29 

cena łączna 5 186 652,00 
zakres podstawowy 

zamówienia:  
od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 
uruchomienia): 

od daty złożenia 

oświadczenia 
Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 
31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

2 593 326,00 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

2 593 326,00 

31 cena łączna 6 763 318,80 

zakres podstawowy 
zamówienia:  

od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
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cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

3 381 659,40 

zamówienia 
(w przypadku jego 

uruchomienia): 

od daty złożenia 
oświadczenia 

Zamawiającego 

o skorzystaniu 
z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r. 

– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

3 381 659,40 

32 

cena łączna 5 828 133,06 
zakres podstawowy 

zamówienia:  
od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 
uruchomienia): 

od daty złożenia 

oświadczenia 
Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 
31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

2 914 066,53 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

2 914 066,53 

20 

FHU MASTELIX 
Tomasz Mastela 
Krzeczów 190 
32-433 Lubień 

15 

cena łączna 5 769 187,30 zakres podstawowy 
zamówienia:  

od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 
uruchomienia): 

od daty złożenia 

oświadczenia 
Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 
31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

2 884 593,65 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

2 884 593,65 

21 

 

 

INFERNO Sp. z o.o. 

Pogórze ul. Goruszki 31 

43-430 Skoczów 

 

4 

cena łączna 1 650 063,14 
zakres podstawowy 

zamówienia:  
od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 
uruchomienia): 

od daty złożenia 
oświadczenia 

Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

825 031,57 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

825 031,57 

22 

Usługi Transportowe  
i Komunalne Marek Szpila 
Wilczyska 64 
38-350 Bobowa 

33 

cena łączna 6 697 298, 88 
zakres podstawowy 

zamówienia:  
od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 
uruchomienia): 

od daty złożenia 

oświadczenia 
Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 
31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

3 348 649,44 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

3 348 649,44 

 
 
 
 
 

 
 

 
23 
 
 

Przedsiębiorstwo  
Komunalno-Budowlane 
KOMBUD Sp. z o.o. 
ul. Krynicka 6 
33-190 Ciężkowice 

29 

cena łączna 5 247 926,80 zakres podstawowy 
zamówienia:  

od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 
uruchomienia): 

od daty złożenia 

oświadczenia 
Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 
31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

2 623 963,40 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

2 623 963,40 

31 

cena łączna 6 663 717,56 
zakres podstawowy 

zamówienia:  

od daty zawarcia umowy 
do dnia 30.04.2024 r. 

 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 

uruchomienia): 
od daty złożenia 

oświadczenia 

Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

3 331 858,78 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

3 331 858,78 

32 

cena łączna 5 953 652,08 zakres podstawowy 
zamówienia:  

od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 
uruchomienia): 

od daty złożenia 

oświadczenia 
Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 
31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

2 976 826,04 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

2 976 826,04 

24 

SZPILA Wojciech Szpila 
Wilczyska 64 
38-350 Bobowa 

32 

cena łączna 6 495 970,40 

zakres podstawowy 
zamówienia:  

od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 
uruchomienia): 

od daty złożenia 

oświadczenia 
Zamawiającego 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

3 247 985,20 
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cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

3 247 985,20 

o skorzystaniu 
z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r. 

25 

POL-BRUK Pietrzak Sp. J. 
ul. Słowackiego 12/39 
32-400 Myślenice 

14 

cena łączna 4 349 940,20 zakres podstawowy 

zamówienia:  
od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 

uruchomienia): 
od daty złożenia 

oświadczenia 

Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

2 174 970,10 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

2 174 970,10 

26 

MATUŁA Anita Kurnyta  
Berest 53 
33-380 Krynica Zdrój 

26 

cena łączna 4 705 509,40 
zakres podstawowy 

zamówienia:  
od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 
uruchomienia): 

od daty złożenia 

oświadczenia 
Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 
31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

2 352 754,70 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

2 352 754,70 

27 

EXDROG Sp z o.o. 
Kąpiele Wielkie 138 

32-340 Wolbrom 
7 

cena łączna 7 367 876,55 zakres podstawowy 
zamówienia:  

od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 
uruchomienia): 

od daty złożenia 

oświadczenia 
Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 
31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

3 620 036,50 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

3 747 840,05 

28 

PAVIMENTAL Polska Sp. z o.o. 
ul. Dworcowa 2 
32-540 Trzebinia 

4 

cena łączna 2 374 016,90 
zakres podstawowy 

zamówienia:  
od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 
uruchomienia): 

od daty złożenia 

oświadczenia 
Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 
31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

1 187 008,45 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

1 187 008,45 

29 

PAVIMENTAL Polska Sp. z o.o. 
ul. Dworcowa 2 
32-540 Trzebinia 

7 

cena łączna 10 855 454,07 
zakres podstawowy 

zamówienia:  
od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 
uruchomienia): 

od daty złożenia 

oświadczenia 
Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 
31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

5 301 280,75 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

5 554 173,32 

30 

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe STACHOŃ 
Krzysztof Stachoń 
ul. Ustup 23B 
34-500 Zakopane 

18 

cena łączna 5 265 780,64 zakres podstawowy 
zamówienia:  

od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 

zamówienia 
(w przypadku jego 

uruchomienia): 

od daty złożenia 
oświadczenia 

Zamawiającego 

o skorzystaniu 
z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

2 632 890,32 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

2 632 890,32 

19 

cena łączna 4 770 623,72 zakres podstawowy 
zamówienia:  

od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 
uruchomienia): 

od daty złożenia 

oświadczenia 
Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 
31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

2 385 311,86 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

2 385 311,86 

20 

cena łączna 3 132 979,60 zakres podstawowy 
zamówienia:  

od daty zawarcia umowy 
do dnia 30.04.2024 r. 

 

zakres opcjonalny 

zamówienia 
(w przypadku jego 

uruchomienia): 

od daty złożenia 
oświadczenia 

Zamawiającego 

o skorzystaniu 
z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

1 566 489,80 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

1 566 489,80 
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22 

cena łączna 3 691 683,64 
zakres podstawowy 

zamówienia:  
od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 
uruchomienia): 

od daty złożenia 

oświadczenia 
Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 
31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

1 754 073,77 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

1 937 609,87 

31 
  

PARK-M Poland Sp. z o.o.  
ul. Piaski 12 
33-340 Stary Sącz 

21 

cena łączna 4 914 183,38 
zakres podstawowy 

zamówienia:  
od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 
uruchomienia): 

od daty złożenia 

oświadczenia 
Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 
31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

2 457 091,69 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

2 457 091,69 

22 

cena łączna 4 389 253,54 
zakres podstawowy 

zamówienia:  

od daty zawarcia umowy 
do dnia 30.04.2024 r. 

 

zakres opcjonalny 

zamówienia 
(w przypadku jego 

uruchomienia): 

od daty złożenia 
oświadczenia 

Zamawiającego 

o skorzystaniu 
z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

2 095 054,57 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

2 294 179,97 

23 

cena łączna 4 501 328,66 
zakres podstawowy 

zamówienia:  
od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 

zamówienia 
(w przypadku jego 

uruchomienia): 

od daty złożenia 
oświadczenia 

Zamawiającego 

o skorzystaniu 
z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

2 250 664,33 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

2 250 664,33 

32 

KAM-TRANS-KOP    
Kamil Krupa  
Strzelce Wielkie 245 
32-822 Strzelce Wielkie    

27 

cena łączna 4 227 065,82 
zakres podstawowy 

zamówienia:  
od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 

uruchomienia): 
od daty złożenia 

oświadczenia 

Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

2 113 532,91 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

2 113 532,91 

33 

Konsorcjum firm: 
LARGO Frez-Bud Sp. z o.o.  
ul. Chodenicka 39 
32-700 Bochnia  
– Lider Konsorcjum / 
Pełnomocnik,  
ENIGMA Group Sp. z o.o.  
ul. Chodenicka 39 
32-700 Bochnia  
– Partner Konsorcjum 

27 

cena łączna 4 669 706,00 
zakres podstawowy 

zamówienia:  
od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 

uruchomienia): 
od daty złożenia 

oświadczenia 

Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

2 334 853,00 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

2 334 853,00 

34 

Konsorcjum firm: 
LARGO Frez-Bud Sp. z o.o.  
ul. Chodenicka 39 
32-700 Bochnia  
– Lider Konsorcjum / 
Pełnomocnik,  
ENIGMA Group Sp. z o.o.  
ul. Chodenicka 39 
32-700 Bochnia  
– Partner Konsorcjum 

29 

cena łączna 5 699 784,00 
zakres podstawowy 

zamówienia:  

od daty zawarcia umowy 
do dnia 30.04.2024 r. 

 

zakres opcjonalny 

zamówienia 
(w przypadku jego 

uruchomienia): 

od daty złożenia 
oświadczenia 

Zamawiającego 

o skorzystaniu 
z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

2 849 892,00 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

2 849 892,00 
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35 

Konsorcjum firm: 
LARGO Frez-Bud Sp. z o.o.  
ul. Chodenicka 39 
32-700 Bochnia  
– Lider Konsorcjum / 
Pełnomocnik,  
ENIGMA Group Sp. z o.o.  
ul. Chodenicka 39 
32-700 Bochnia  
– Partner Konsorcjum 

28 

cena łączna 12 063 623,00 
zakres podstawowy 

zamówienia:  
od daty zawarcia umowy 

do dnia 30.04.2024 r. 
 

zakres opcjonalny 
zamówienia 

(w przypadku jego 

uruchomienia): 
od daty złożenia 

oświadczenia 

Zamawiającego 
o skorzystaniu 

z prawa opcji do dnia 

31.07.2024 r. 

10.10.2023 r. 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 8 
zał. nr 8.1. 
– 8.7 i 8.13 
– 8.33 SWZ 

– wzór 
umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

6 031 811,50 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

6 031 811,50 
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