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Rzeszów, 25.01.2021 r. 
 

Informacja z otwarcia ofert złożonych do przetargu pn.: 
 

Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w roku 
2021  (2 zadania) 
 
Numer nadany przez Zamawiającego: PZDW/WZP/243/WD/227/2020 
 
Numer BZP /DUUE: 2020/S 248-617787 
 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zamieszcza na stronie internetowej poniższe informacje: 
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 554.491,77  PLN  
Zadanie nr 2 – 286.771,65 PLN; 
Zadanie nr 8B – 267.720,12 PLN; 
 
Do postępowania wpłynęły następujące oferty: 
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Zadanie nr 2 RDW Jasło 
 

Lp. 
Firmy oraz adresy 

wykonawców, którzy 
złożyli oferty w terminie 

Cena brutto 
 

czas przystąpienia 
do realizacji 
zamówienia 

Termin realizacji 
przedmiotu umowy 

Warunki płatności 
zawarte  

w ofertach 

1.  
Usługi Sprzętowe Rączka 

Krzysztof 
Trzcinica 288  

38-207 Przysieki 

 
  

259.502,29 PLN  
 

WARIANT 3 - od 1 
godziny do 12 

godzin od 
powiadomienia 

przez pracownika 
zamawiającego 

Wykonanie całości zamówienia do  dnia 
24.12.2021 roku w tym:  

– czyszczenie po zimie do dnia 
30.04.2021r.  

– czyszczenie letnie do dnia 14.12.2021r.. 

płatność do 30 dni od 
daty przedłożenia 

faktury z podpisanym 
protokołem odbioru 

2.  

KOTULAK JERZY 
Produkcja Handel Usługi 

EKOMAX 
ul. Hankówka 28  

38-200 Jasło 

285.087,73 PLN 

WARIANT 3 - od 1 
godziny do 12 

godzin od 
powiadomienia 

przez pracownika 
zamawiającego 

Wykonanie całości zamówienia do  dnia 
24.12.2021 roku w tym:  

– czyszczenie po zimie do dnia 
30.04.2021r.  

– czyszczenie letnie do dnia 14.12.2021r.. 

płatność do 30 dni od 
daty przedłożenia 

faktury z podpisanym 
protokołem odbioru 
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Zadanie nr 8B – RDW Ustrzyki Dolne 

Lp. 
Firmy oraz adresy 

wykonawców, którzy 
złożyli oferty w terminie 

Cena brutto 
 

czas przystąpienia 
do realizacji 
zamówienia 

Termin realizacji 
przedmiotu umowy 

Warunki płatności 
zawarte  

w ofertach 

1.  
PHU Przyjazny Duch 

Kasper Adam 
Gorzyce 277 

37-204 Tryńcza 

236.372,04 PLN 

WARIANT 3 - od 1 
godziny do 12 

godzin od 
powiadomienia 

przez pracownika 
zamawiającego 

Wykonanie całości zamówienia 
do  dnia 24.12.2021 roku w tym:  
– czyszczenie po zimie do dnia 

30.04.2021r.  
– czyszczenie letnie do dnia 

14.12.2021r.. 

płatność do 30 dni od 
daty przedłożenia 

faktury z podpisanym 
protokołem odbioru 

2.  
Adamczyk Andrzej Usługi 
Transportu Ciężarowego 
ul. Gombrowicza 25/27 
38-700 Ustrzyki Dolne 

270.334,80 PLN 

WARIANT 3 - od 1 
godziny do 12 

godzin od 
powiadomienia 

przez pracownika 
zamawiającego 

Wykonanie całości zamówienia 
do  dnia 24.12.2021 roku w tym:  
– czyszczenie po zimie do dnia 

30.04.2021r.  
– czyszczenie letnie do dnia 

14.12.2021r.. 

płatność do 30 dni od 
daty przedłożenia 

faktury z podpisanym 
protokołem odbioru 

 
UWAGA ! 

Informacja zawiera dane aktualne na dzień jej sporządzenia. 
Dane mogą ulec zmianie podczas dokonywania czynności sprawdzenia i oceny złożonych ofert. 
Ostateczne i wiążące wyniki przetargu zostaną zawarte w rozstrzygnięciu (lub unieważnieniu) przedmiotowego postępowania.  

INFORMACJA DOTYCZĄCA OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ 
GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
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do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
Ustawy Prawo zamówień publicznych znajduje się na stronie ww.pzdw.pl w zakładce: „Zamówienia publiczne” / „Inne informacje dotyczące 
udzielania zamówień publicznych”. 


