
 

 

KKU.261.5.2023  Kraków, dnia 25 stycznia 2023 r.  

    Informacja z otwarcia ofert 

dot.: zamówienia nr 1016/PN-94/2022 na „Usuwanie awarii na sieci wodociągowej oraz wykonanie 

remontów awaryjnych przyłączy wodociągowych na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz usuwanie 

awarii na systemie dosyłu wody od strony Zakładu Uzdatniania Wody ,,Raba’’ na terenie powiatów 

myślenickiego, wielickiego i krakowskiego”.  

Zamawiający – Wodociągi Miasta Krakowa - Spółka Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 

informuje, że na sfinansowanie powyższego zadania zamierza przeznaczyć kwotę: netto: 20 000 000, 

00  zł. 

Oferty w terminie złożyli następujący wykonawcy: 

 

1) Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego ,,ROBIN” Spółka z o.o., ul. gen. Tadeusza 

Kościuszki 53, 30-105 Kraków; 

cena netto 1 roboczogodziny - ,,Rg’’: 25,00 zł/godz.;  

pozostałe oferowane wartości nośników cen wynoszą: 

- Koszty pośrednie (Kp) = 60 % do R+S  

- Zysk (Z) = 15 % do R + S + Kp  

- Poziom cen materiałów i pracy sprzętu (Pc) = 65 % do cen Sekocenbud  

termin wykonania: zgodnie z SWZ i wzorem umowy; 

warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy. 

 

2) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INKOP Spółka z o.o. Kraków, ul. Komuny Paryskiej 5, 
30-389 Kraków; 
cena netto 1 roboczogodziny - ,,Rg’’: 24, 00 zł/godz.;  

pozostałe oferowane wartości nośników cen wynoszą: 

- Koszty pośrednie (Kp) = 75 % do R+S  

- Zysk (Z) = 19 % do R + S + Kp  

- Poziom cen materiałów i pracy sprzętu (Pc) = 100 % do cen Sekocenbud  

termin wykonania: zgodnie z SWZ i wzorem umowy; 

warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy. 

 
3) Szczepan Irzyk „OMEGA 1” Zakład Sieci Wodno-Kanalizacyjnych (lider konsorcjum) 32-412 

Wiśniowa, Lipnik 327; 
cena netto 1 roboczogodziny - ,,Rg’’: 22,80 zł/godz.;  

pozostałe oferowane wartości nośników cen wynoszą: 

- Koszty pośrednie (Kp) =  65 % do R+S  

- Zysk (Z) = 18 %  do R + S + Kp  

- Poziom cen materiałów i pracy sprzętu (Pc) = 68 % do cen Sekocenbud  

termin wykonania: zgodnie z SWZ i wzorem umowy; 

warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy. 

 



 

 

4) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych ,,KOMA’’ Mariusz Koładka 32-080 
Zabierzów, Brzezie Ul. Narodowa 27 (lider konsorcjum) PRIB KOMA Sp. z o.o., 31-305 Kraków, 
ul. Radzikowskiego 35 (partner konsorcjum); 
cena netto 1 roboczogodziny - ,,Rg’’: 22,80 zł/godz.;  

pozostałe oferowane wartości nośników cen wynoszą: 

- Koszty pośrednie (Kp) =  79 % do R+S  

- Zysk (Z) = 17 %  do R + S + Kp  

- Poziom cen materiałów i pracy sprzętu (Pc) = 59 % do cen Sekocenbud  

termin wykonania: zgodnie z SWZ i wzorem umowy; 

warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


