
INW.271.29.2018                    Myślenice, dnia 22.11.2018 r. 

 
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ) – zwanej dalej „ustawą pzp”, 

Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 20.11.2018 r., w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawy pn.: „Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenice oraz zimowe utrzymanie 

dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice”. 

 

Część zamówienia nr 1 – sołectwo Bęczarka, Krzyszkowice, Jawornik  

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację  1 części zamówienia:.143 063,98 brutto.   

 

Nr 

oferty 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy 

Cena brutto 

(PLN) 
Termin wykonania 

Czas oczyszczania 

dróg po ustaniu 

opadów  

Termin 

płatności 

1 

 

Interdróg-Ireneusz Raczek Krzyszkowice 191, 

32-445 Krzyszkowice  

 

225 720,00  
3 miesiące od 

ogłoszenia akcji zima 
4 godziny  30 dni 

 

 

Część zamówienia nr 2 – sołectwo Borzęta, Zawada, Polanka 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację  2 części zamówienia:. 112 098,00 brutto. 

Nr 

oferty 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy 

Cena brutto 

(PLN) 
Termin wykonania 

Czas oczyszczania 

dróg po ustaniu 

opadów 

Termin 

płatności 

1 

 

Firma Usługowa „Agro-Kom” Marek Gubała, Zawada 111, 

32-445 Kryszkowice  

 

 

167 399,00  
3 miesiące od 

ogłoszenia akcji zima 
4 godziny 30 dni 

 

 
 
 



Część zamówienia nr 3 – sołectwo Bulina, Trzemeśnia, Poręba, Zasań, Osieczany, Łęki, Droginia, Chełm,  

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację  3 części zamówienia:. 330 378,39 brutto  

 

Nr 

oferty 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy 

Cena brutto 

(PLN) 
Termin wykonania 

Czas oczyszczania 

dróg po ustaniu 

opadów  

Termin 

płatności 

1 

 

Bart-Dróg Andrzej Maślerz, Droginia 15, 32-400 Myslenice  

 

396 750,00  
3 miesiące od 

ogłoszenia akcji zima 
6 godzin 30 dni 

 

Część zamówienia nr 4 – sołectwo Bysina, Jasienica,  

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację  4 części zamówienia:. 161 568,00 zł brutto 

 

Nr 

oferty 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy 

Cena brutto 

(PLN) 
Termin wykonania 

Czas oczyszczania 

dróg po ustaniu 

opadów  

Termin 

płatności 

1 

 

Roboty Drogowe Małgorzata Łętocha, Bysina 66, 32-400 

Myślenice 

 

 

195 000,00  
3 miesiące od 

ogłoszenia akcji zima 
4 godziny 30 dni 

 

Cześć zamówienia nr 5 – sołectwo Głogoczów,  

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację  5 części zamówienia:. 152 265,60 zł brutto 

 

Nr 

oferty 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy 

Cena brutto 

(PLN) 
Termin wykonania 

Czas oczyszczania 

dróg po ustaniu 

opadów 

Termin 

płatności 

1 

 

„Obłaza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”  Spółka 

Komandytowa, Krzyszkowice 201, 32-445 Krzyszkowice   

 

234 000,00 
3 miesiące od 

ogłoszenia akcji zima 
4 godziny 30 dni 



 

Część zamówienia nr 6 – miasto Myślenice 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację  6 części zamówienia:. 344 556,10 zł brutto 

 

Nr 

oferty 
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy 

Cena brutto 

(PLN) 
Termin wykonania 

Czas oczyszczania 

dróg po ustaniu 

opadów  

Termin 

płatności 

1 

 

 

UNIKOP Maciej Zając, ul. Konopnickiej 1B,32-400 Myślenice  

 

460 800,00 
3 miesiące od 

ogłoszenia akcji zima 
4 godziny 30 dni 

 

 

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszenia na stronie internetowej niniejszej 

informacji, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp1.   

                                                           
1
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 
wykażą, iż istniejące między nimi powiązanie nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 


