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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. Interwencyjne usuwanie  

pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych zanieczyszczeń na ciągach dróg 

wojewódzkich administrowanych przez ZDW Kraków na terenie Województwa 

Małopolskiego 

(nr ZDW-DN-4-271-86/22) 

 
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  

05.09.2022 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 

Czas reakcji /  
dojazdu brygady 
interwencyjnej 
Wykonawcy do 

wskazanej lokalizacji 

(podane przedziały 
godzinowe) 

Warunki 
płatności 

1 

Małopolska  
Kolumna Transportu 
Sanitarnego Sp. z o.o. 
ul. Chyszowska 10 
33-100 Tarnów 

cena łączna 758 736,00 zakres podstawowy zamówienia:  
11 miesięcy od daty  

zawarcia umowy 
 

zakres opcjonalny zamówienia 

(w przypadku jego uruchomienia):  
okres od daty złożenia 

oświadczenia Zamawiającego  

o skorzystaniu z prawa opcji  
do momentu upływu terminu  

11-miesięcznego od daty 

zawarcia umowy 

≤ 1godzina 
zgodnie z SWZ 

(zapisy § 5 
zał. nr 8 SWZ – 
wzór umowy) 

cena za zakres 

podstawowy 
zamówienia 

632 280,00 

cena za zakres 
opcjonalny 
zamówienia 

126 456,00 

2 

VICARO Sp. z o.o. 
ul. Mickiewicza 29 
40-085 Katowice 

cena łączna 654 720,00 zakres podstawowy zamówienia:  
11 miesięcy od daty 

zawarcia umowy 

 
zakres opcjonalny zamówienia 

(w przypadku jego uruchomienia):  
okres od daty złożenia 

oświadczenia Zamawiającego  
o skorzystaniu z prawa opcji  
do momentu upływu terminu  

11-miesięcznego od daty 
zawarcia umowy 

≤ 1godzina 
zgodnie z SWZ 

(zapisy § 5 
zał. nr 8 SWZ – 
wzór umowy) 

cena za zakres 
podstawowy 

zamówienia 
545 600,00 

cena za zakres 
opcjonalny 

zamówienia 
109 129,00 

 

 

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 

http://www.zdw.krakow.pl/

