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NP.26.2.3.23.BM Kraków, dnia 2 marca 2023r.  
 
Adresaci:  
1. Konsorcjum firm: STAR-KOP STAL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7, 32-070 
Czernichów– lider konsorcjum, Firma Usługowo-Handlowa STAR-KOP Krzysztof 
Urbańczyk, ul. Kościelna 1, 32-070 Czernichów - partner konsorcjum 
2. Keller Polska Sp. z o.o., Poznańska 172, 05-850 Ożarów Mazowiecki 
3. KRISBUD Sp.  z  o.o., ul.  Lipcowa  58,  32-540 Trzebinia 
4. FLORA Sp. z o.o. SK., ul. Isep 11, 31-588 Kraków 
5. CITYBRUK Sp. z o.o. Sp.k, Szczodrkowice 180, 32-043 Skała 
6. SARIVO Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Christo Botewa 14 30-798 Kraków 
7. AG SYSTEM Sp. z o.o., ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków 
8. GEOSOLID Sp. z o.o., ul. Tadeusz Szafrana 5A/LU1, 30-363 Kraków 
9. Konsorcjum firm: ZUE S.A., ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków – 
lider konsorcjum, Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „ENERGOPOL” 
Sp. z o.o., ul. Salwatorska 14, 30-048 Kraków - partner konsorcjum 
 
Dotyczy: postępowania nr: NP.26.2.3.23.BM, którego przedmiotem jest wyłonienie 
Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy drogi rowerowej na wałach 
przeciwpowodziowych rzeki Rudawy, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: 
„Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Rudawy”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w 
Krakowie. 

 
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

 
Szanowni Państwo,       
W związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na opisany wyżej 

zakres przedmiotowy uprzejmie informujemy, iż za najkorzystniejszą uznał ofertę nr 
5 Firmy CITYBRUK Sp. z o.o. Sp.k, Szczodrkowice 180, 32-043 Skała, za cenę brutto 
8.840.000,00 zł, w której uwzględniono należny podatek od towarów i usług VAT w 
stawce 23%.  

Uzasadnieniem wyboru jest złożenie najkorzystniejszej oferty przy spełnieniu 
warunków i wymagań Zamawiającego określonych w SWZ oraz uzyskanie 
największej liczby punktów w przyjętych kryteriach oceny i porównania ofert. 

 
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:  

a) Oferta nr 1 Konsorcjum firm: STAR-KOP STAL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7, 32-
070 Czernichów– lider konsorcjum, Firma Usługowo-Handlowa STAR-KOP 
Krzysztof Urbańczyk, ul. Kościelna 1, 32-070 Czernichów - partner konsorcjum; 
„Cena  brutto za całość zamówienia”: 64,59 pkt., „Gwarancja i rękojmia na całość 
zamówienia”: 20,00 pkt., co daje łączny wynik wynoszący: 84,59 pkt. 
b) Oferta nr 2 Keller Polska Sp. z o.o., Poznańska 172, 05-850 Ożarów Mazowiecki; 
„Cena  brutto za całość zamówienia”: 53,59 pkt., „Gwarancja i rękojmia na całość 
zamówienia”: 20,00 pkt., co daje łączny wynik wynoszący: 73,59 pkt. 
c) Oferta nr 3 KRISBUD Sp.  z  o.o., ul.  Lipcowa  58,  32-540 Trzebinia; „Cena  brutto 
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za całość zamówienia”: 70,87 pkt., „Gwarancja i rękojmia na całość zamówienia”: 
20,00 pkt., co daje łączny wynik wynoszący: 90,87 pkt. 
d) Oferta nr 4 FLORA Sp. z o.o. SK., ul. Isep 11, 31-588 Kraków; „Cena  brutto za 
całość zamówienia”: 59,86 pkt., „Gwarancja i rękojmia na całość zamówienia”: 20,00 
pkt., co daje łączny wynik wynoszący: 79,86 pkt. 
e) Oferta nr 5 CITYBRUK Sp. z o.o. Sp.k, Szczodrkowice 180, 32-043 Skała; „Cena  
brutto za całość zamówienia”: 80,00 pkt., „Gwarancja i rękojmia na całość 
zamówienia”: 20,00 pkt., co daje łączny wynik wynoszący: 100,00 pkt. 
f) Oferta nr 6 SARIVO Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Christo Botewa 14 30-798 
Kraków; „Cena  brutto za całość zamówienia”: 70,14 pkt., „Gwarancja i rękojmia na 
całość zamówienia”: 20,00 pkt., co daje łączny wynik wynoszący: 90,14 pkt. 
g) Oferta nr 7 AG SYSTEM Sp. z o.o., ul. Senatorska 15, 30-106 Kraków; „Cena  
brutto za całość zamówienia”: 58,25 pkt., „Gwarancja i rękojmia na całość 
zamówienia”: 20,00 pkt., co daje łączny wynik wynoszący: 78,25 pkt. 
h) Oferta nr 8 GEOSOLID Sp. z o.o., ul. Tadeusz Szafrana 5A/LU1, 30-363 Kraków; 
„Cena  brutto za całość zamówienia”: 74,50 pkt., „Gwarancja i rękojmia na całość 
zamówienia”: 20,00 pkt., co daje łączny wynik wynoszący: 94,50 pkt. 
i) Oferta nr 9 Konsorcjum firm: ZUE S.A., ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 
Kraków – lider konsorcjum, Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego 
„ENERGOPOL” Sp. z o.o., ul. Salwatorska 14, 30-048 Kraków - partner konsorcjum; 
„Cena  brutto za całość zamówienia”: 52,67 pkt., „Gwarancja i rękojmia na całość 
zamówienia”: 20,00 pkt., co daje łączny wynik wynoszący: 72,67 pkt. 

 
Zgodnie z przepisami ustawy Pzp od powyższej decyzji przysługuje prawo 

wniesienia pisemnego i umotywowanego odwołania, przy czym z uwagi na fakt, iż 
wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, można je wnieść w terminie 5 dni 
od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, gdyż informacja ta została przekazana przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. Odwołanie przysługuje między innymi na niezgodną z 
przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub zaniechanie czynności w postępowaniu, do której Zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, przy ul. Postępu 
17A, 02-676 Warszawa. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie 
pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że 
odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci 
elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej 
wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w 
postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 
Ponadto Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie przedmiotowego 

zamówienia publicznego może zostać zawarta, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, po 
dniu 7 marca 2023r., tj. po upływie 5 dni liczonych od dnia przesłania niniejszego 
zawiadomienia. 
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Z poważaniem,  
 
Otrzymują: 
1. Adresaci; 
2. Strona internetowa postępowania; 
3. a/a. 
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