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Rzeszów, 08.02.2021 r. 
 

Informacja z otwarcia ofert złożonych do przetargu pn.: 
 

„Koszenie  traw w pasie drogowym  dróg  wojewódzkich   na terenie  województwa podkarpackiego w  roku 2021 – 9 zadań” 
 
Numer nadany przez Zamawiającego: PZDW/WZP/243/WD/229/2020 
Numer BZP /DUUE: 2020/S 255-641617 
 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zamieszcza na stronie internetowej poniższe informacje: 
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  wszystkich  zadań kwotę: 3 185 889,61 PLN brutto  
 
Do postępowania wpłynęły następujące oferty: 
 
 
Zadanie  nr  1  RDW  Jarosław   
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zadnia   nr 1 RDW Jarosław kwotę 384 848,58  PLN brutto 
 

Lp. 
Firmy oraz adresy 

wykonawców, którzy złożyli 
oferty w terminie 

Cena ofertowa 
 (w zł brutto) 

Termin wykonania 
zamówienia 

 

Kryterium  czas reakcji  

Kryterium  czas 
trwania  

jednokrotnego  
koszenia  

Warunki płatności 
zawarte  

w ofertach 

1. 

Via Complex Piotr Chudzik 
ul. Podzamcze 41 
37-500 Jarosław 
 

226 523,08  

Pierwsze koszenie na 
zieleńcach do 
30.05.2021 r. 

Pierwsze koszenie na 
pozostałych odcinkach 
dróg do 30.06.2021 r. 

 

 

Wariant – II – do 24 godzin 
od powiadomienia 

 

 

Wariant -  II – do 15 
dni  

Płatność  do  30 dni 
od dnia  

przedłożenia  
faktury  z  

podpisanym 
protokołem odbioru 
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Pozostałe koszenia 
zgodnie z uzgodnionym 
harmonogramem – nie 

później jak do 
31.10.2021 r.     

2. 

Usługi   Sprzętem 
Rolniczym 
Tomasz  Kowalczyk  
ul.  Jan  Pawła II 87 
38 – 406  Odrzykoń  
 

298 364,57 

Pierwsze koszenie na 
zieleńcach do 
30.05.2021 r. 

Pierwsze koszenie na 
pozostałych odcinkach 
dróg do 30.06.2021 r. 

Pozostałe koszenia 
zgodnie z uzgodnionym 
harmonogramem – nie 

później jak do 
31.10.2021 

 

 

 

Wariant – II – do 24 godzin 
od powiadomienia 

 

 

 

Wariant -  II – do 15 
dni  

 

 

Płatność  do  30 dni 
od dnia  

przedłożenia  
faktury  z  

podpisanym 
protokołem odbioru 

3. 

„F.H.U. SAN-SPEED 
Magdalena Pogorzelec 
Nehrybka 144  
37-733 Nehrybka 

309 898,12 

Pierwsze koszenie na 
zieleńcach do 
30.05.2021 r. 

Pierwsze koszenie na 
pozostałych odcinkach 
dróg do 30.06.2021 r. 

Pozostałe koszenia 
zgodnie z uzgodnionym 
harmonogramem – nie 

później jak do 
31.10.2021 

 

 

 

Wariant – II – do 24 godzin 
od powiadomienia 

 

 

 

Wariant -  II – do 15 
dni  

 

 

Płatność  do  30 dni 
od dnia  

przedłożenia  
faktury  z  

podpisanym 
protokołem odbioru 
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Zadanie  nr  2  RDW  Jasło   
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zadnia   nr 2 RDW Jasło  kwotę: 526 281,53  PLN brutto 
 

Lp. 
Firmy oraz adresy 

wykonawców, którzy złożyli 
oferty w terminie 

Cena ofertowa 
 (w zł brutto) 

Termin wykonania 
zamówienia 

 

Kryterium  czas reakcji  

Kryterium  czas 
trwania  

jednokrotnego  
koszenia  

Warunki płatności 
zawarte  

w ofertach 

1. 

Usługi Sprzętowe  Rączka  
Krzysztof   
Trzcinica  288 
38 – 207 Przysieki  
 
 
 

452 008,12 

Pierwsze koszenie na 
zieleńcach do 
30.05.2021 r. 

Pierwsze koszenie na 
pozostałych odcinkach 
dróg do 30.06.2021 r. 

Pozostałe koszenia 
zgodnie z uzgodnionym 
harmonogramem – nie 

później jak do 
31.10.2021 

 

 

 

Wariant – II – do 24 godzin 
od powiadomienia 

 

 

 

Wariant -  II – do 15 
dni  

 

 

Płatność  do  30 dni 
od dnia  

przedłożenia  
faktury  z  

podpisanym 
protokołem odbioru 
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Zadanie  nr  3  RDW  Lubaczów   
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zadnia   nr 3 RDW Lubaczów kwotę: 177 422,89 PLN brutto 
 

Lp. 
Firmy oraz adresy 

wykonawców, którzy złożyli 
oferty w terminie 

Cena ofertowa 
 (w zł brutto) 

Termin wykonania 
zamówienia 

 

Kryterium  czas reakcji  

Kryterium  czas 
trwania  

jednokrotnego  
koszenia  

Warunki płatności 
zawarte  

w ofertach 

1. 

Ryznar  Biuro Obrotu 
Nieruchomościami  
Radosław  Ryznar 
ul. Nowa 56 
37 – 522 Wiązownica 
 
 

164 546,64 

Pierwsze koszenie na 
zieleńcach do 
30.05.2021 r. 

Pierwsze koszenie na 
pozostałych odcinkach 
dróg do 30.06.2021 r. 

Pozostałe koszenia 
zgodnie z uzgodnionym 
harmonogramem – nie 

później jak do 
31.10.2021 

 

 

 

Wariant – II – do 24 godzin 
od powiadomienia 

 

 

 

Wariant -  II – do 15 
dni  

 

 

Płatność  do  30 dni 
od dnia  

przedłożenia  
faktury  z  

podpisanym 
protokołem odbioru 

2. 

 Via Complex Piotr Chudzik 
ul. Podzamcze 41 
37-500 Jarosław 
 
 
 

169 418,85   

Pierwsze koszenie na 
zieleńcach do 
30.05.2021 r. 

Pierwsze koszenie na 
pozostałych odcinkach 
dróg do 30.06.2021 r. 

 

 

Wariant – II – do 24 godzin 
od powiadomienia 

 

 

Wariant -  II – do 15 
dni  

Płatność  do  30 dni 
od dnia  

przedłożenia  
faktury  z  

podpisanym 
protokołem odbioru 
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Pozostałe koszenia 
zgodnie z uzgodnionym 
harmonogramem – nie 

później jak do 
31.10.2021 r 

 
 
 
 
 

Zadanie  nr  4  RDW  Łańcut    
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zadnia   nr 4  RDW Łańcut  kwotę: 279 959,18 PLN brutto 
 

Lp. 
Firmy oraz adresy 

wykonawców, którzy złożyli 
oferty w terminie 

Cena ofertowa 
 (w zł brutto) 

Termin wykonania 
zamówienia 

 

Kryterium  czas reakcji  

Kryterium  czas 
trwania  

jednokrotnego  
koszenia  

Warunki płatności 
zawarte  

w ofertach 

1. 

 
Firma Usługowa Hubert 
Ślimak 
Bachów 189 
37-754 Bachów 
 

164 736,96 

Pierwsze koszenie na 
zieleńcach do 
30.05.2021 r. 

Pierwsze koszenie na 
pozostałych odcinkach 
dróg do 30.06.2021 r. 

Pozostałe koszenia 
zgodnie z uzgodnionym 
harmonogramem – nie 

później jak do 
31.10.2021 

 

 

 

Wariant – II – do 24 godzin 
od powiadomienia 

 

 

 

Wariant -  II – do 15 
dni  

 

 

Płatność  do  30 dni 
od dnia  

przedłożenia  
faktury  z  

podpisanym 
protokołem odbioru 
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2.  

Ryznar  Biuro Obrotu 
Nieruchomościami  
Radosław  Ryznar 
ul. Nowa 56 
37 – 522 Wiązownica  
 

196 798,54 

Pierwsze koszenie na 
zieleńcach do 
30.05.2021 r. 

Pierwsze koszenie na 
pozostałych odcinkach 
dróg do 30.06.2021 r. 

Pozostałe koszenia 
zgodnie z uzgodnionym 
harmonogramem – nie 

później jak do 
31.10.2021 

 

 

 

Wariant – II – do 24 godzin 
od powiadomienia 

 

 

 

Wariant -  II – do 15 
dni  

 

 

Płatność  do  30 dni 
od dnia  

przedłożenia  
faktury  z  

podpisanym 
protokołem odbioru 

 
 

 
 
 

 
Zadanie  nr  5  RDW  Łańcut - Lotniskowa   
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zadnia   nr 5  RDW Łańcut - Lotniskowa  kwotę: 115 698,02 PLN brutto 
 

Lp. 
Firmy oraz adresy 

wykonawców, którzy złożyli 
oferty w terminie 

Cena ofertowa 
 (w zł brutto) 

Termin wykonania 
zamówienia 

 

Kryterium  czas reakcji  

Kryterium  czas 
trwania  

jednokrotnego  
koszenia  

Warunki płatności 
zawarte  

w ofertach 

1.  

Via Complex Piotr Chudzik 
ul. Podzamcze 41 
37-500 Jarosław 
 

79 218,43 

Pierwsze koszenie na 
zieleńcach do 
30.05.2021 r. 

Wariant – II – do 24 godzin 
od powiadomienia 

Wariant -  II – do 15 
dni 

Płatność  do  30 dni 
od dnia  

przedłożenia  
faktury  z  
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Pierwsze koszenie na 
pozostałych odcinkach 
dróg do 30.06.2021 r. 

Pozostałe koszenia 
zgodnie z uzgodnionym 
harmonogramem – nie 
później jak do 
31.10.2021 

podpisanym 
protokołem odbioru 

2.  

 
 
Ryznar  Biuro Obrotu 
Nieruchomościami  
Radosław  Ryznar 
ul. Nowa 56 
37 – 522 Wiązownica  
 
 
 

84 106,51   

Pierwsze koszenie na 
zieleńcach do 
30.05.2021 r. 

Pierwsze koszenie na 
pozostałych odcinkach 
dróg do 30.06.2021 r. 

Pozostałe koszenia 
zgodnie z uzgodnionym 
harmonogramem – nie 

później jak do 
31.10.2021 

 

 

 

Wariant – II – do 24 godzin 
od powiadomienia 

 

 

 

Wariant -  II – do 15 
dni  

 

 

Płatność  do  30 dni 
od dnia  
przedłożenia  
faktury  z  
podpisanym 
protokołem odbioru 

3.  

 
„Sandrog” Krzysztof Borowy 
ul. Smolki 22/5 
37-700 Przemyśl 
 
 

92 590,34 

Pierwsze koszenie na 
zieleńcach do 
30.05.2021 r. 

Pierwsze koszenie na 
pozostałych odcinkach 
dróg do 30.06.2021 r. 

Pozostałe koszenia 
zgodnie z uzgodnionym 

 

 

Wariant – II – do 24 godzin 
od powiadomienia 

 

 

Wariant -  II – do 15 
dni 

 

Płatność  do  30 dni 
od dnia  
przedłożenia  
faktury  z  
podpisanym 
protokołem odbioru 
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harmonogramem – nie 
później jak do 
31.10.2021 

 
 
 
 

Zadanie  nr  6  RDW  Mielec     
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zadnia   nr 6  RDW Mielec kwotę: 582 434,50   PLN brutto 
 

Lp. 
Firmy oraz adresy 

wykonawców, którzy złożyli 
oferty w terminie 

Cena ofertowa 
 (w zł brutto) 

Termin wykonania 
zamówienia 

 

Kryterium  czas reakcji  

Kryterium  czas 
trwania  

jednokrotnego  
koszenia  

Warunki płatności 
zawarte  

w ofertach 

1. 

Cegielnia Otałęż  
Stanisław  Głowacki  
Górki  71 
39 – 306  Górki  
 
 
 

474 202,08 

Pierwsze koszenie na 
zieleńcach do 
30.05.2021 r. 

Pierwsze koszenie na 
pozostałych odcinkach 
dróg do 30.06.2021 r. 

Pozostałe koszenia 
zgodnie z uzgodnionym 
harmonogramem – nie 

później jak do 
31.10.2021 

 

 

 

Wariant – II – do 24 godzin 
od powiadomienia 

 

 

 

Wariant -  II – do 15 
dni  

 

 

Płatność  do  30 dni 
od dnia  
przedłożenia  
faktury  z  
podpisanym 
protokołem odbioru 
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Zadanie  nr  7  RDW  Rymanów     
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zadnia   nr 7 RDW Rymanów kwotę: 389 797,27   PLN brutto 
 

Lp. 
Firmy oraz adresy 

wykonawców, którzy złożyli 
oferty w terminie 

Cena ofertowa 
 (w zł brutto) 

Termin wykonania 
zamówienia 

 

Kryterium  czas reakcji  

Kryterium  czas 
trwania  

jednokrotnego  
koszenia  

Warunki płatności 
zawarte  

w ofertach 

1.  
Via Complex Piotr Chudzik 
ul. Podzamcze 41 
37-500 Jarosław 

360 377,93 

Pierwsze koszenie na 
zieleńcach do 
30.05.2021 r. 

Pierwsze koszenie na 
pozostałych odcinkach 
dróg do 30.06.2021 r. 

Pozostałe koszenia 
zgodnie z uzgodnionym 
harmonogramem – nie 

później jak do 
31.10.2021 

 

 

 

Wariant – II – do 24 godzin 
od powiadomienia 

 

 

 

Wariant -  II – do 15 
dni 

 

 

Płatność  do  30 dni 
od dnia  
przedłożenia  
faktury  z  
podpisanym 
protokołem odbioru 

2.  

Usługi  Sprzętem Rolniczym 
Tomasz  Kowalczyk  
ul. Jana  Pawła II 87 
38 -  406  Odrzykoń  
 
 
 

410 915,81 

 

Pierwsze koszenie na 
zieleńcach do 
30.05.2021 r. 

 

Wariant – II – do 24 godzin 
od powiadomienia 

 

Wariant -  II – do 15 
dni  

 

 

Płatność  do  30 dni 
od dnia  
przedłożenia  
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Pierwsze koszenie na 
pozostałych odcinkach 
dróg do 30.06.2021 r. 

Pozostałe koszenia 
zgodnie z uzgodnionym 
harmonogramem – nie 

później jak do 
31.10.2021 

faktury  z  
podpisanym 
protokołem odbioru 

 
 
 
 

Zadanie  nr  8  RDW Stalowa   Wola     
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zadnia   nr 8   RDW Stalowa  Wola kwotę: 304 337,44   PLN brutto 
 

Lp. 
Firmy oraz adresy 

wykonawców, którzy złożyli 
oferty w terminie 

Cena ofertowa 
 (w zł brutto) 

Termin wykonania 
zamówienia 

Kryterium  czas reakcji  Kryterium  czas 
trwania  

jednokrotnego  
koszenia  

Warunki płatności 
zawarte  

w ofertach 

1. 

DROPOL Kazimierz Bałata 
ul. Na  Stawie  4 
39 – 400 Tarnobrzeg  
 
 
 

271 672,75 

Pierwsze koszenie na 
zieleńcach do 
30.05.2021 r. 

Pierwsze koszenie na 
pozostałych odcinkach 
dróg do 30.06.2021 r. 

Pozostałe koszenia 
zgodnie z uzgodnionym 
harmonogramem – nie 

 

 

Wariant – II – do 24 godzin 
od powiadomienia 

 

 

Wariant -  II – do 15 
dni  

 

 

Płatność  do  30 dni 
od dnia  
przedłożenia  
faktury  z  
podpisanym 
protokołem odbioru 
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później jak do 
31.10.2021 

 
 
 

Zadanie  nr 9 RDW Ustrzyki Dolne      
 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zadnia   nr 9   RDW Ustrzyki Dolne  kwotę: 425 100,20    PLN brutto 
 

Lp. 
Firmy oraz adresy 

wykonawców, którzy złożyli 
oferty w terminie 

Cena ofertowa 
 (w zł brutto) 

Termin wykonania 
zamówienia 

 

Kryterium  czas reakcji  

Kryterium  czas 
trwania  

jednokrotnego  
koszenia  

Warunki płatności 
zawarte  

w ofertach 

1.  
Via Complex Piotr Chudzik 
ul. Podzamcze 41 
37-500 Jarosław 

399 594,19 

Pierwsze koszenie na 
zieleńcach do 
30.05.2021 r. 

Pierwsze koszenie na 
pozostałych odcinkach 
dróg do 30.06.2021 r. 

Pozostałe koszenia 
zgodnie z uzgodnionym 
harmonogramem – nie 

później jak do 
31.10.2021 

 

 

 

Wariant – II – do 24 godzin 
od powiadomienia 

 

 

 

Wariant -  II – do 15 
dni 

 

2.  
C-Trans Paweł Czura 
ul. Nowowiejska 11/14 
25-532 Kielce  

403 845,20 
Pierwsze koszenie na 

zieleńcach do 
30.05.2021 r. 

Wariant – II – do 24 godzin 
od powiadomienia 

Wariant -  II – do 15 
dni 
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Pierwsze koszenie na 
pozostałych odcinkach 
dróg do 30.06.2021 r. 

Pozostałe koszenia 
zgodnie z uzgodnionym 
harmonogramem – nie 

później jak do 
31.10.2021 

3.  

MELDROG  
inż. Zbigniew Prasoł 
Ustjanowa Górna 111, 
38-700 Ustrzyki Dolne 
 
 

425 100,20     

Pierwsze koszenie na 
zieleńcach do 
30.05.2021 r. 

Pierwsze koszenie na 
pozostałych odcinkach 
dróg do 30.06.2021 r. 

Pozostałe koszenia 
zgodnie z uzgodnionym 
harmonogramem – nie 

później jak do 
31.10.2021 

 

 

 

Wariant – II – do 24 godzin 
od powiadomienia 

 

 

 

Wariant -  II – od 16 
do 30 dni  

 

 

Płatność  do  30 dni 
od dnia  
przedłożenia  
faktury  z  
podpisanym 
protokołem odbioru 
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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 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”. 

 
 


