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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

 

Oznaczenie sprawy: 5/XI/2019 

           

Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „ Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym 

Małopolskim Centrum Nauki przy Al. Bora-Komorowskiego w Krakowie”, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID. 

 

Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków 

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 300 000,00 zł. 

 

Termin wykonania zamówienia:  14 miesięcy od daty zawarcia umowy: 

- Etap I  : 8 miesięcy od daty zawarcia umowy - wykonanie dokumentacji projektowej Etapu I 

- Etap II : 4 miesiące od upływu terminu wykonania  Etapu I - wykonanie dokumentacji projektowej Etapu II, 

- Etap III : 2 miesiące od upływu terminu wykonania  Etapu II – wykonanie prac przewidzianych dla Etapu III wraz z wydaniem Zamawiającemu 

ostatecznej decyzji ZRID. 

 

Zbiorcze zestawienie ofert: 
 

 

 

Lp. 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 
 

Cena brutto 

 

VAT 

Oferowany okres 

gwarancji 

 

 

Warunki 

płatności 

 

Termin realizacji 

 

  

 

1. 

 

GPDT Sp. z o.o. 

ul. Krzywda 12A 

30-710 Kraków 

 

 

365 679,00 złotych  w tym : 

a) 255 975,30 zł za wykonanie 

dokumentacji projektowej Etapu I   

b) 54 851,85 zł za wykonanie 

dokumentacji projektowej Etapu II  

c) 54 851,85 zł za wykonanie 

dokumentacji projektowej Etapu III  

23% 36 miesięcy 
zgodnie z 

IPU 

  14 miesięcy od daty    

zawarcia umowy: 

-  Etap I    : 8 miesięcy od 

daty zawarcia umowy - 

wykonanie dokumentacji 

projektowej Etapu I, 

-  Etap II  : 4 miesiące od 

upływu terminu wykonania  

Etapu I - wykonanie 

dokumentacji projektowej 

Etapu II, 

-  Etap III : 2 miesiące od 

upływu terminu wykonania  

Etapu II – wykonanie prac 

przewidzianych dla Etapu III 

wraz z wydaniem 

Zamawiającemu ostatecznej 
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decyzji ZRID. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Marta Mardyła Firma 

Inżynieryjna TECHMA 

oś. Oświecenia 24/3,  

31-636 Kraków 

 

 

268 755,00 złotych  w tym: 

a) 188 128,50 zł za wykonanie 

dokumentacji projektowej Etapu I   

b) 40 313,25 zł za wykonanie 

dokumentacji projektowej Etapu II  

c) 40 313,25 zł za wykonanie 

dokumentacji projektowej Etapu III 

23% 36 miesięcy 
zgodnie z 

IPU 

14 miesięcy od daty 

zawarcia umowy: 

-  Etap I    : 8 miesięcy od 

daty zawarcia umowy - 

wykonanie dokumentacji 

projektowej Etapu I, 

-  Etap II  : 4 miesiące od 

upływu terminu wykonania  

Etapu I - wykonanie 

dokumentacji projektowej 

Etapu II, 

-  Etap III : 2 miesiące od 

upływu terminu wykonania  

Etapu II – wykonanie prac 

przewidzianych dla Etapu III 

wraz z wydaniem 

Zamawiającemu ostatecznej 

decyzji ZRID. 

 

 

 

 

 

 

3. Bartosz Ptak Biuro Projektowe 

„APPIA” 

ul. Zbożowa 5A/1,  

30-002 Kraków 

281 951,67 złotych  w tym: 

a) 197 366,17 zł za wykonanie 

dokumentacji projektowej Etapu I   

b) 42 292,75 zł za wykonanie 

dokumentacji projektowej Etapu II  

c) 42 292,75 zł za wykonanie 

dokumentacji projektowej Etapu III 

23% 36 miesięcy 
zgodnie z 

IPU 

14 miesięcy od daty 

zawarcia umowy: 

-  Etap I    : 8 miesięcy od 

daty zawarcia umowy - 

wykonanie dokumentacji 

projektowej Etapu I, 

-  Etap II  : 4 miesiące od 

upływu terminu wykonania  

Etapu I - wykonanie 

dokumentacji projektowej 

Etapu II, 

-  Etap III : 2 miesiące od 

upływu terminu wykonania  

Etapu II – wykonanie prac 

przewidzianych dla Etapu III 

wraz z wydaniem 

Zamawiającemu ostatecznej 

decyzji ZRID. 

 

 

 

 

4. 
Rafał Matusik „BPD” 

ul. Łagiewnicka 39,  

30-417 Kraków 

378 758,00 złotych  w tym: 

a) 265 130,60 zł za wykonanie 

dokumentacji projektowej Etapu I   

b) 56 813,70 zł za wykonanie 

dokumentacji projektowej Etapu II  

c) 56 813,70 zł za wykonanie 

dokumentacji projektowej Etapu III 

23% 36 miesięcy 
zgodnie z 

IPU 

14 miesięcy od daty 

zawarcia umowy: 

-  Etap I    : 8 miesięcy od 

daty zawarcia umowy - 

wykonanie dokumentacji 

projektowej Etapu I, 

-  Etap II  : 4 miesiące od 

upływu terminu wykonania  

Etapu I - wykonanie 

dokumentacji projektowej 

Etapu II, 
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-  Etap III : 2 miesiące od 

upływu terminu wykonania  

Etapu II – wykonanie prac 

przewidzianych dla Etapu III 

wraz z wydaniem 

Zamawiającemu ostatecznej 

decyzji ZRID. 

 

 

Zamawiający przypomina, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o których mowa w art. 

86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

 

Kraków, dnia 25.11.2019 r. 


