
                                   
 

  

 
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, 14.02.2023 r. 

ZDW/PW/2023/1232/DN-4/DS 

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

 

Zamawiający 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

ul. Głowackiego 56 

30-085 Kraków 

 
Zawiadomienie 

o unieważnieniu postępowania 

 
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)  

 
Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie niniejszym na podstawie art. 260  

ust. 1 i 2 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) zawiadamia, iż przedmiotowe postępowanie  

w zakresie obejmującym Część nr 15, Część nr 17, Część nr 18, Część nr 19, Część nr 20,  

Część nr 22, Część nr 24, Część nr 25, Część nr 27, Część nr 28, Część nr 29, Część nr 30, 

Część nr 31, Część nr 32 i Część nr 33 (tzn. dotyczącym zamówienia pn. Letnie i zimowe 

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

z podziałem na części: Część nr 15 – RDW Myślenice: drogi wojewódzkie nr 964, 968,  

droga wojewódzka stanowiąca odcinki byłej DK 7; Część nr 17 – RDW Myślenice: drogi 

wojewódzkie nr 964, 967; Część nr 18 – RDW Nowy Sącz: drogi wojewódzkie nr 957, 962;  

Część nr 19 – RDW Nowy Sącz: drogi wojewódzkie nr 958, 959; Część nr 20 – RDW Nowy  

Sącz: drogi wojewódzkie nr 960, 961; Część nr 22 – RDW Nowy Sącz: droga wojewódzka  

nr 969; Część nr 24 – RDW Nowy Sącz: droga wojewódzka nr 971; Część nr 25 – RDW  

Nowy Sącz: droga wojewódzka nr 975; Część nr 27 – RDW Tarnów: drogi wojewódzkie nr 768, 

964; Część nr 28 – RDW Tarnów: drogi wojewódzkie nr 964, 973, 975; Część nr 29 –  

RDW Tarnów: drogi wojewódzkie nr 975, 980; Część nr 30 – RDW Tarnów: drogi wojewódzkie  

nr 982, 984; Część nr 31 – RDW Tarnów: drogi wojewódzkie nr 977, 980; Część nr 32 –  

RDW Tarnów: drogi wojewódzkie nr 977, 980, 981; Część nr 33 – RDW Tarnów: drogi 

wojewódzkie nr 977, 979, 993) – wszczęte i prowadzone na podstawie ogłoszenia o zamówieniu 

nr 2022/S 250-730529 opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE)  

w dniu 28.12.2022 r. – zostało unieważnione w oparciu o art. 255 pkt 3 ustawy PZP. 
 

UZASADNIENIE  
 

W przedmiotowym postępowaniu, w zakresie obejmującym Część nr 15, Część nr 17,  

Część nr 18, Część nr 19, Część nr 20, Część nr 22, Część nr 24, Część nr 25, Część nr 27, 

Część nr 28, Część nr 29, Część nr 30, Część nr 31, Część nr 32 i Część nr 33,  

ceny wszystkich złożonych w postępowaniu w kontekście każdej z wymienionych wyżej  

części zamówienia ofert, w tym w szczególności ceny ofert, które w świetle kryteriów oceny  
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ofert określonych w SWZ mogłyby zostać uznane za najkorzystniejsze w zakresie postępowania 

dotyczącego każdej z wyszczególnionych części zamówienia, przekraczają kwoty, jakie 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (budżet Zamawiającego)  

w zakresie każdej z tych części zamówienia – wedle poniższego: 

 Część nr 15 – cena oferty, która mogłaby zostać uznana za najkorzystniejszą, będącej  

ofertą zawierającą najniższą cenę i stanowiącej jednocześnie jedyną złożoną w tym 

postępowaniu na tę część zamówienia ofertę (w kontekście ceny za zakres podstawowy 

zamówienia – 2 884 593,65 zł), przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia w zakresie tej części (w kontekście zakresu podstawowego 

zamówienia – 2 079 686,00 zł), 

 Część nr 17 – cena oferty, która mogłaby zostać uznana za najkorzystniejszą, będącej  

ofertą zawierającą najniższą cenę i stanowiącej jednocześnie jedyną złożoną w tym 

postępowaniu na tę część zamówienia ofertę (w kontekście ceny za zakres podstawowy 

zamówienia – 2 851 123,60 zł), przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia w zakresie tej części (w kontekście zakresu podstawowego 

zamówienia – 2 062 645,00 zł), 

 Część nr 18 – cena oferty, która mogłaby zostać uznana za najkorzystniejszą, będącej  

ofertą zawierającą najniższą cenę (w kontekście ceny za zakres podstawowy zamówienia –  

2 632 890,32 zł), przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia w zakresie tej części (w kontekście zakresu podstawowego 

zamówienia – 1 780 574,00 zł), 

 Część nr 19 – cena oferty, która mogłaby zostać uznana za najkorzystniejszą, będącej  

ofertą zawierającą najniższą cenę (w kontekście ceny za zakres podstawowy zamówienia – 

2 385 311,86 zł), przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia w zakresie tej części (w kontekście zakresu podstawowego 

zamówienia – 1 671 908,00 zł), 

 Część nr 20 – cena oferty, która mogłaby zostać uznana za najkorzystniejszą, będącej  

ofertą zawierającą najniższą cenę (w kontekście ceny za zakres podstawowy zamówienia – 

1 566 489,80 zł), przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia w zakresie tej części (w kontekście zakresu podstawowego 

zamówienia – 1 355 174,00 zł), 

 Część nr 22 – cena oferty, która mogłaby zostać uznana za najkorzystniejszą, będącej  

ofertą zawierającą najniższą cenę (w kontekście ceny za zakres podstawowy zamówienia – 

1 754 073,77 zł), przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia w zakresie tej części (w kontekście zakresu podstawowego 

zamówienia – 1 355 603,00 zł), 

 Część nr 24 – cena oferty, która mogłaby zostać uznana za najkorzystniejszą, będącej  

ofertą zawierającą najniższą cenę i stanowiącej jednocześnie jedyną złożoną w tym 

postępowaniu na tę część zamówienia ofertę (w kontekście ceny za zakres podstawowy 

zamówienia – 820 513,58 zł), przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia w zakresie tej części (w kontekście zakresu podstawowego 

zamówienia – 669 802,00 zł), 

 Część nr 25 – cena oferty, która mogłaby zostać uznana za najkorzystniejszą, będącej  

ofertą zawierającą najniższą cenę i stanowiącej jednocześnie jedyną złożoną w tym 

postępowaniu na tę część zamówienia ofertę (w kontekście ceny za zakres podstawowy 

zamówienia – 1 760 468,00 zł), przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia w zakresie tej części (w kontekście zakresu podstawowego 

zamówienia – 1 444 047,00 zł), 



3 

 Część nr 27 – cena oferty, która mogłaby zostać uznana za najkorzystniejszą, będącej  

ofertą zawierającą najniższą cenę (w kontekście ceny za zakres podstawowy zamówienia –  

2 113 532,91 zł), przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia w zakresie tej części (w kontekście zakresu podstawowego 

zamówienia – 1 444 401,00 zł), 

 Część nr 28 – cena oferty, która mogłaby zostać uznana za najkorzystniejszą, będącej  

ofertą zawierającą najniższą cenę (w kontekście ceny za zakres podstawowy zamówienia –  

4 796 470,52 zł), przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia w zakresie tej części (w kontekście zakresu podstawowego 

zamówienia – 3 457 771,00 zł), 

 Część nr 29 – cena oferty, która mogłaby zostać uznana za najkorzystniejszą, będącej  

ofertą zawierającą najniższą cenę (w kontekście ceny za zakres podstawowy zamówienia –  

2 298 102,00 zł), przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia w zakresie tej części (w kontekście zakresu podstawowego 

zamówienia – 1 754 476,00 zł), 

 Część nr 30 – cena oferty, która mogłaby zostać uznana za najkorzystniejszą, będącej  

ofertą zawierającą najniższą cenę i stanowiącej jednocześnie jedyną złożoną w tym 

postępowaniu na tę część zamówienia ofertę (w kontekście ceny za zakres podstawowy 

zamówienia – 1 190 312,21 zł), przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia w zakresie tej części (w kontekście zakresu podstawowego 

zamówienia – 846 602,00 zł), 

 Część nr 31 – cena oferty, która mogłaby zostać uznana za najkorzystniejszą, będącej  

ofertą zawierającą najniższą cenę (w kontekście ceny za zakres podstawowy zamówienia –  

3 331 858,78 zł), przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia w zakresie tej części (w kontekście zakresu podstawowego 

zamówienia – 2 208 282,00 zł), 

 Część nr 32 – cena oferty, która mogłaby zostać uznana za najkorzystniejszą, będącej  

ofertą zawierającą najniższą cenę (w kontekście ceny za zakres podstawowy zamówienia –  

2 629 535,00 zł), przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia w zakresie tej części (w kontekście zakresu podstawowego 

zamówienia – 2 002 122,00 zł), 

 Część nr 33 – cena oferty, która mogłaby zostać uznana za najkorzystniejszą, będącej  

ofertą zawierającą najniższą cenę i stanowiącej jednocześnie jedyną złożoną w tym 

postępowaniu na tę część zamówienia ofertę (w kontekście ceny za zakres podstawowy 

zamówienia – 3 348 649,44 zł), przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia w zakresie tej części (w kontekście zakresu podstawowego 

zamówienia – 2 072 153,00 zł), 

i Zamawiający nie może zwiększyć tych kwot do cen wskazanych ofert. Przedmiotowa sytuacja  

wypełnia zatem znamiona podstawy unieważnienia postępowania przewidzianej w art. 255  

pkt 3 ustawy PZP – w kontekście i w odniesieniu do wyszczególnionych wyżej części zamówienia.  
 

 

 
Jarosław Kasprzyk 

Z-cę Dyrektora ds. Utrzymania  

 Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

 

 
UWAGA! 

Niniejsze pismo przekazywane jest Wykonawcom jedynie w niniejszej postaci elektronicznej i jedynie drogą elektroniczną – na adresy 

e-mail Wykonawców wskazane w ofertach. 

Zamawiający wymaga potwierdzenia przez Wykonawców otrzymania niniejszego pisma za pomocą poczty elektronicznej. 
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Rozdzielnik: 

1 x   F.H.U. TARRA-TRANS Andrzej Kucharzyk ul. Krynicka 47, 33-180 Gromnik, e-mail: kontakt@tarratrans.pl 

1 x   BUD DRÓG Usługi Budowy i Modernizacji Dróg Łagosz Sp. J. Przyborów 398, 32-825 Borzęcin, e-mail: biuro@buddrog.com 

1 x   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 – Partner Konsorcjum, na adres Lidera, e-mail: wm.matusik@o2.pl 

1 x   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, na adres Lidera, e-mail: adim@wp.pl 

1 x   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, 

na adres Lidera, e-mail: adim@wp.pl 

1 x   Firma Handlowo-Usługowa  FEDKO Sp. J. Gródek nad Dunajcem 244, 33-318 Grudek nad Dunajcem, e-mail: fhufedko@gmail.com 

1 x   AVR S.A. ul. Józefa Dietla 93/4, 31-031 Kraków, e-mail: marcin.zurek@avrgrupa.pl 

1 x   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, na adres Lidera, e-mail: tomaszkalbud@interia.pl 

1 x   Kompleksowe Utrzymanie Dróg Mariusz Biedroński ul. Św. Floriana 8B, 33-210 Olesno, e-mail: biedronski@onet.pl 

1 x   Firma Usługowo-Handlowa KOP-MAT Mateusz Momot ul. Wł. Jagiełły 48, 43-155 Bieruń, e-mail: mateuszkopmat@wp.pl 

1 x   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, na adres Lidera, e-mail: konkretoswiecim@wp.pl 

1 x   Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna ROL Andrzej Rol ul. Sierockie 51, 34-425 Biały Dunajec, e-mail: anna.rol@o2.pl 

1 x   Firma Handlowo-Usługowa TRANSROL Antoni Romańczyk Biała Niżna 468, 33-330 Grybów, e-mail: transrol.berest@interia.pl 

1 x   FHU MASTELIX Tomasz Mastela Krzeczów 190, 32-433 Lubień, e-mail: biuro@mastelix.pl 

1 x   INFERNO Sp. z o.o. Pogórze ul. Goruszki 31, 43-430 Skoczów, e-mail: biuro@inferno.biz.pl 

1 x   Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila Wilczyska 64, 38-350 Bobowa, e-mail: szpilamarek@interia.pl  

1 x   Przedsiębiorstwo Komunalno-Budowlane KOMBUD Sp. z o.o. ul. Krynicka 6, 33-190 Ciężkowice, e-mail: witoszcz@op.pl 

1 x   SZPILA Wojciech Szpila Wilczyska 64, 38-350 Bobowa, e-mail: szpilawojciech@interia.pl 

1 x   POL-BRUK Pietrzak Sp. J. ul. Słowackiego 12/39, 32-400 Myślenice, e-mail: pol.b@interia.pl 

1 x   MATUŁA Anita Kurnyta Berest 53, 33-380 Krynica Zdrój, e-mail: anitatab9@gmail.com  

1 x   EXDROG Sp z o.o. Kąpiele Wielkie 138, 32-340 Wolbrom, e-mail: exdrog@gmail.com 

1 x   PAVIMENTAL Polska Sp. z o.o. ul. Dworcowa 2, 32-540 Trzebinia, e-mail: michal.gebala@pavimental.pl 

1 x   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STACHOŃ Krzysztof Stachoń ul. Ustup 23B, 34-500 Zakopane, e-mail: annastachon@poczta.fm 

1 x   PARK-M Poland Sp. z o.o. ul. Piaski 12, 33-340 Stary Sącz, e-mail: tereny@park-m.pl 

1 x   KAM-TRANS-KOP Kamil Krupa Strzelce Wielkie 245, 32-822 Strzelce Wielkie, e-mail: krupa.kamil@interia.pl  

1 x   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, na adres Lidera, e-mail: enigma.kadry@gmail.com 

1 x   www.zdw.krakow.pl 

1 x   DN-4 a/a 
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