
oznaczenie sprawy: ZDP.WZ.261.2.24/20                 
                      
Zamawiający zamierza przeznaczyć  na realizację zadania  
pn. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO W SEZONACH ZIMOWYCH 2020/2021 i 2021/2022 
 
kwotę: Zadanie I – 807.105,64 zł brutto, Zadanie II – 1.031.828,22zł , Zadanie III – 1.339.258,92zł , Zadanie IV – 1.184.049,58zł, Zadanie V – 1.598.399,60zł, Zadanie VI –520.545,20zł, 
Zadanie VII – 631.928,30zł, Zadanie VIII- 481.507,25zł Łącznie wszystkie zadania 7.594.622,71zł 
 
Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym 
 

 
Lp 

 
 

WYKONAWCA, ADRES 

ZADANIE I 
- cena 60% 

 
-  czas reakcji 
Wykonawcy 

(podjęcie działania 
na wskazanych 

odcinkach, drogach 
powiatowych lub 

całym zadaniu) 40% 
 

ZADANIE II 
- cena 60% 

 
-  czas reakcji 
Wykonawcy 

(podjęcie działania 
na wskazanych 

odcinkach, drogach 
powiatowych lub 

całym zadaniu) 40% 
 

ZADANIE III 
- cena 60% 

 
-  czas reakcji 
Wykonawcy 

(podjęcie działania 
na wskazanych 

odcinkach, drogach 
powiatowych lub 

całym zadaniu) 40% 
 

ZADANIE IV 
- cena 60% 

 
-  czas reakcji 
Wykonawcy 

(podjęcie działania 
na wskazanych 

odcinkach, drogach 
powiatowych lub 

całym zadaniu) 40% 
 

ZADANIE V 
- cena 60% 

 
-  czas reakcji 
Wykonawcy 

(podjęcie działania 
na wskazanych 

odcinkach, drogach 
powiatowych lub 

całym zadaniu) 40% 

ZADANIE VI 
- cena 60% 

 
-  czas reakcji 
Wykonawcy 

(podjęcie działania 
na wskazanych 

odcinkach, drogach 
powiatowych lub 

całym zadaniu) 40% 

ZADANIE VII 
- cena 60% 

 
-  czas reakcji 
Wykonawcy 

(podjęcie działania 
na wskazanych 

odcinkach, drogach 
powiatowych lub 

całym zadaniu) 40% 

ZADANIE VIII 
- cena 60% 

 
-  czas reakcji 
Wykonawcy 

(podjęcie działania 
na wskazanych 

odcinkach, drogach 
powiatowych lub 

całym zadaniu) 40% 

1. 

Zakład Sprzątania Placów i Ulic 
Mielczarek, Sobański s.j. 
ul. Jasielska 7b, 
60-476 Poznań 

1.872.811,80 
 

--- --- --- --- 992.016,72 1.206.099,72 918.144,72 

1 h --- --- --- --- 
1h 1h 1h 

2. 
Brikbau Anna Nowacka 
ul. Śremska 27, 62-035 Kórnik 

--- 1.445.336,31 1.881.730,80 1.442.591,54 --- --- --- --- 
--- 1h 1h 1h --- --- --- --- 

3. 

Zakład Usług Komunalnych Sp. 
z o.o. 
ul. Wyzwolenia 15,  
62-070 Dopiewo 

 
--- 

--- --- --- 1 581 590,47 
--- --- --- 

--- --- --- --- 1h 
--- --- --- 

4. 

Tarnowska Gospodarka 
Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. 
ul. Zachodnia 4, 62-080 
Tarnowo Podgórne 

 
--- 

--- --- --- --- 
--- 

 
1 027 087,34 --- 

--- --- --- --- --- 
--- 1h --- 

5. 

Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. 
ul. Topolowa 6/Bytkowo, 
62-090 Rokietnica 

 
--- 

--- --- --- --- 
--- --- 675 204,66 

--- --- --- --- --- 
--- --- 1h 

6. 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. 
ul: Przemysłowa 10 
64-320 Buk 

--- 
 

--- --- --- --- 
883.685,85 --- --- 

--- --- --- --- --- 
1h --- --- 

7. 
AT – DROG SP.ZO.O. SP.K. 
ul. Gnieźnieńska 40 
62-095 MUROWANA GOŚLINA 

1.580.018,40 
 

--- --- --- --- 
--- --- --- 

1h --- --- --- --- --- --- --- 



8. 
PTUH Leszek Kowalczyk 
Łubowo 92 b  
62-260 Łubowo 

--- 1 389 484,69 --- --- --- --- --- --- 

--- 1h --- --- --- 
--- --- --- 

9. 

Zakład Wielobranżowy 
„TRANS-BRUK” Marek Begier 
ul. Wiosny Ludów 58, 
62-330 Nekla 

 
1.084.992,73 

1.381.456,32 1.840.256,97 2.494.716,34 --- 
--- --- --- 

1h 1h 1h 1h --- 
--- --- --- 

Warunki płatności, zgodnie z SIWZ. Okres gwarancji – nie dotyczy. 
 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
 
 
 
 
 
 

                           ......................................................... ..                                                         ………………………………………………………………… 
                          (podpis osoby sporządzającej protokół)                                                         (data i podpis kierownika zamawiającego  
                                                      lub osoby upoważnionej) 
 


