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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. Rozbudowa / przebudowa skrzyżowania 
DW 981 z DP 1567 K w m. Wilczyska – opracowanie dokumentacji projektowej, pełnienie 
nadzoru autorskiego 
(nr ZDW-DN-4-271-87/22)  

 
Na podstawie art. 222 ust. 5 w związku z art. 266 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  
31.08.2022 r. o godz. 12:00 dokonano otwarcia ofert – w przedmiotowym postępowaniu złożone 
zostały następujące oferty: 
 

Lp. 
Nazwa (firma) i adres 

Wykonawcy 
Cena 
(PLN) 

Termin 
wykonania 
zamówienia 

Podane dodatkowe 
doświadczenie 

osoby na 
stanowisko 

Projektanta branży 
drogowej  
(ilość zadań)  

Warunki 
płatności 

1 

Pracownia Inżynierska 
KLOTOIDA Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Bochenka 16a  
30-693 Kraków  

cena łączna 274 782,00 zakres podstawowy zamówienia: 
15 miesięcy od daty zawarcia umowy, 

przy czym nie później  
niż do dnia 15.12.2023 r. 

 

zakres opcjonalny zamówienia 
(w przypadku jego uruchomienia): 

przez okres realizacji robót 
wykonywanych na podstawie 

dokumentacji projektowej opracowanej 
w ramach zakresu podstawowego 

zamówienia (planowo przez  
okres 8 miesięcy od daty złożenia 

oświadczenia Zamawiającego 
o skorzystaniu z prawa opcji) 

4 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 6 
zał. nr 8 SWZ 

– wzór umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

273 782,00 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

1 000,00 

2 
EKKOM Sp. z o.o. 
ul. dr. J. Babińskiego 71B  
30-394 Kraków 

cena łączna 179 750,00 zakres podstawowy zamówienia: 
15 miesięcy od daty zawarcia umowy, 

przy czym nie później  
niż do dnia 15.12.2023 r. 

 

zakres opcjonalny zamówienia 
(w przypadku jego uruchomienia): 

przez okres realizacji robót 
wykonywanych na podstawie 

dokumentacji projektowej opracowanej 
w ramach zakresu podstawowego 

zamówienia (planowo przez  
okres 8 miesięcy od daty złożenia 

oświadczenia Zamawiającego 
o skorzystaniu z prawa opcji)) 

5 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 6 
zał. nr 8 SWZ 

– wzór umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

176 750,00 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

3 000,00 

3 

F.U.H. RENOWA  
Krzysztof Waniczek  
ul. Słoneczna 9 
34-440 Kluszkowce  

cena łączna 196 985,00 zakres podstawowy zamówienia: 
15 miesięcy od daty zawarcia umowy, 

przy czym nie później  
niż do dnia 15.12.2023 r. 

 

zakres opcjonalny zamówienia 
(w przypadku jego uruchomienia): 

przez okres realizacji robót 
wykonywanych na podstawie 

dokumentacji projektowej opracowanej 
w ramach zakresu podstawowego 

zamówienia (planowo przez  
okres 8 miesięcy od daty złożenia 

oświadczenia Zamawiającego 
o skorzystaniu z prawa opcji) 

4 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 6 
zał. nr 8 SWZ 

– wzór umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

196 185,00 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

800,00 



2 

4 
Polska Inżynieria Sp. z o.o. 
ul. Nowogrodzka 62B lok. 19, 
02-002 Warszawa 

cena łączna 338 250,00 * zakres podstawowy zamówienia: 
15 miesięcy od daty zawarcia umowy, 

przy czym nie później  
niż do dnia 15.12.2023 r. 

 

zakres opcjonalny zamówienia 
(w przypadku jego uruchomienia): 

przez okres realizacji robót 
wykonywanych na podstawie 

dokumentacji projektowej opracowanej 
w ramach zakresu podstawowego 

zamówienia (planowo przez  
okres 8 miesięcy od daty złożenia 

oświadczenia Zamawiającego 
o skorzystaniu z prawa opcji) 

4 

zgodnie 
z SWZ 

(zapisy § 6 
zał. nr 8 SWZ 

– wzór umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 
zamówienia 

353 625,00 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

15 375,00 

 
DODATKOWE UWAGI 
*  Przedmiotowa kwota jako łączna cena ofertowa wynikająca z oferty nr 4 zidentyfikowana i wskazana została w oparciu jedynie o zapis słowny ceny ofertowej 

(łącznej) zawarty w złożonym formularzu ofertowym (tzn. zapis (cyt.) trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł) – w formularzu ofertowym  
nie został zawarty / wskazany zapis cyfrowy / liczbowy ceny ofertowej (łącznej), tzn. w ramach złożonego formularza ofertowego cena ofertowa (łączna) została 
zapisana jedynie w przywołanej postaci słownej i nie została w ogóle zapisana w postaci cyfrowej / liczbowej.  

 
 
 
 
 
 
 

Z up. Dyrektora 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie 

Inga Gęsiarz-Nowak 
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 
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