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L.dz. DIR/454/AGi/P/ZP5-20/07/2020/789 

 
 

Zainteresowani udziałem  
w postępowaniu nr ZP-5/20 

 
 

Dotyczy: postępowania sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  
„„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Tuchów””.  
Znak postępowania ZP-5/20. 
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego na „Zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z 
przyłączami w gminie Tuchów”” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

 
1. Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych zwana dalej „ustawą Pzp” (Dz.U.2019.1843 t.j. z dalszymi zmianami) 
Zamawiający – Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. wybiera w dniu 08.07.2020r., 
oferty Wykonawców: 
 
a) dla części I zamówienia – „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach 

zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Partyzantów  
w msc. Tuchów, gm. Tuchów”” 
 

          Konsorcjum firm: 
1. Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ” Sp.  z o. o. 

Stróżówka 67, 38–300 Gorlice - Lider konsorcjum 
2. MV Projekt Miloš Vučkowić 

Stróżówka 67, 38–300 Gorlice - Partner konsorcjum 
3. „GUZKOP” Bartłomiej Guzik 

Stróżówka 67, 38–300 Gorlice - Partner konsorcjum 
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b) dla części II zamówienia – „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach 
zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Długiej  
w msc. Tuchów, gm. Tuchów”” 
 

Konsorcjum firm: 
1. „MULTIKOP” Sp.  z o. o. S.K. 

Strzeszyn 567, 38 – 340 Biecz - Lider konsorcjum 
2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „MULTIKOP” Jerzy Soczek 

Strzeszyn 567, 38 – 340 Biecz - Partner konsorcjum 
 
c) dla części III zamówienia – „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach 

zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami  
w Kielanowicach oraz w ul. Rzecznej i Owocowej w msc. Tuchów, gm. Tuchów”” 
 

Konsorcjum firm: 
1. „MULTIKOP” Sp.  z o. o. S.K. 

Strzeszyn 567, 38 – 340 Biecz - Lider konsorcjum 
2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „MULTIKOP” Jerzy Soczek 

           Strzeszyn 567, 38 – 340 Biecz - Partner konsorcjum 
 

2. W wyznaczonym terminie wpłynęły oferty od Wykonawców: 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Części zamówienia na które 

złożono ofertę 

1. 

Konsorcjum firm: 
1. „MULTIKOP” Sp.  z o. o. S.K. 

Strzeszyn 567, 38 – 340 Biecz - Lider konsorcjum 
2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „MULTIKOP” Jerzy Soczek 

Strzeszyn 567, 38 – 340 Biecz - Partner konsorcjum 

część I, część II oraz część III 

2. 
Przedsiębiorstwo Budowlane                                                      
„MODUŁ” Sp.  z o. o. 
Stróżówka 67, 38–300 Gorlice 

część III 

3. 

Konsorcjum firm: 
1. Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ” Sp.  z o. o. 

Stróżówka 67, 38–300 Gorlice - Lider konsorcjum 
2. MV Projekt Miloš Vučkowić 

Stróżówka 67, 38–300 Gorlice - Partner konsorcjum 
3. „GUZKOP” Bartłomiej Guzik 

Stróżówka 67, 38–300 Gorlice - Partner konsorcjum 

część I oraz część II 

4. 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „WOLIMEX” 
Eugeniusz Wojak 
Ul. Tarnowska 33, 34 – 600 Limanowa 

część I, część II oraz część III 

5. 
Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „INSBUD” Sp.  z o. o. 
Ul. Przemysłowa 27, 33 – 100 Tarnów 

część I, część II oraz część III 
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3. Punktacja ofert dla kryteriów określonych w SIWZ: 
 

a) dla części I zamówienia – „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych  
w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami  
w ul. Partyzantów w msc. Tuchów, gm. Tuchów”” 
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Cena brutto 
oferty 
[PLN] 

 
Okres 

gwarancji 
i rękojmi 
jakości 

Uznane 
dodatkowe 

doświadczenie 
kierownika 
budowy 

Liczba punktów w kryterium 

Cena 
brutto 
oferty 

Okres 
gwarancji i 

rękojmi 
jakości 

Dodatkowe 
doświadczenie 

kierownika 
budowy 

 
Suma 

punktów 
 

1. 

Konsorcjum firm: 
1.MULTIKOP” Sp.  z o. o. S.K. 
Strzeszyn 567, 38 – 340 Biecz 
- Lider konsorcjum 
2.Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych „MULTIKOP” 
Jerzy Soczek 
Strzeszyn 567, 38 – 340 Biecz 
- Partner konsorcjum 

1 140 825,00 zł 60 mies. 
2 dodatkowe 
roboty bud. 

51,30 pkt 32,00 pkt 8,00 pkt 91,30 pkt 

2. 

Konsorcjum firm: 
1.Przedsiębiorstwo 
Budowlane „MODUŁ” Sp.  z o. 
o. Stróżówka 67, 38–300 
Gorlice - Lider konsorcjum 
2.MV Projekt Miloš Vučkowić 
Stróżówka 67, 38–300 Gorlice 
- Partner konsorcjum 
3.„GUZKOP” Bartłomiej Guzik 
Stróżówka 67, 38–300 Gorlice 
- Partner konsorcjum 

975 390,00 zł 60 mies. 
0 dodatkowych 

robót bud. 
60,00 pkt 32,00 pkt 0 pkt 92,00 pkt 

3. 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
-Usługowo - Handlowe 
„WOLIMEX” Eugeniusz Wojak 
Ul. Tarnowska 33  
34 – 600 Limanowa 

1 500 600,00 zł 60 mies. 
2 dodatkowe 
roboty bud. 

39,00 pkt 32,00 pkt 8,00 pkt 79,00 pkt 

4. 

Przedsiębiorstwo Instalacji 
Sanitarnych „INSBUD” 
Sp.  z o. o. 
Ul. Przemysłowa 27            
33 – 100 Tarnów 

1 526 430,00 zł 60 mies. 
2 dodatkowe 
roboty bud. 

38,34 pkt 32,00 pkt 8,00 pkt 78,34 pkt 

 
Zamawiający dla części I jako najkorzystniejszą wybiera ofertę złożoną przez konsorcjum firm: 

 
1. Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ” Sp.  z o. o. 

Stróżówka 67, 38–300 Gorlice - Lider konsorcjum 
2. MV Projekt Miloš Vučkowić 

Stróżówka 67, 38–300 Gorlice - Partner konsorcjum 
3. „GUZKOP” Bartłomiej Guzik 

           Stróżówka 67, 38–300 Gorlice - Partner konsorcjum 
 
Oferta w/w Wykonawcy jest poprawna i zgodna z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i uzyskała zgodnie z rozdziałem 13 SIWZ najwyższą sumę punktów  
w kryterium oceny ofert: „cena brutto oferty /przedmiotu zamówienia/”, „okres gwarancji i rękojmi 
jakości obejmujący przedmiot zamówienia” oraz „dodatkowe doświadczenie kierownika budowy”. 
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Dodać należy, że Konsorcjum Wykonawców Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ” Sp. z o.o. - Lider 
Konsorcjum, Miloš Vučković prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MV Projekt  Miloš 
Vučković oraz Bartłomiej Guzik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „GUZKOP” 
Bartłomiej Guzik złożyli wspólną ofertę z dnia 25 maja 2020 r. w przetargu nieograniczonym (znak 
postępowania ZP-5/20) na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. 
„Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Tuchów” Część 1: 
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej 
wraz z przyłączami w ul. Partyzantów w msc. Tuchów, gm. Tuchów”. Jednym z kryteriów wyboru 
oferty Zamawiającego było dodatkowe doświadczenie kierownika budowy posiadającego 
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.  
Jednocześnie Zamawiający wyraźnie wskazał, iż w ramach niniejszego kryterium Wykonawca nie 
może wykazywać doświadczenia kierownika budowy w kierowaniu robotą budowlaną, stanowiącą̨ 
potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postepowaniu, o którym mowa w pkt 5.2 cz.I) lit. b) 
SIWZ. 
Uwaga o tożsamej treści pojawiła się bezpośrednio we wzorze załącznika nr 7a. Pomimo wyraźnego 
zakazu Zamawiającego, Wykonawca wskazał w załączniku 7a tożsame zrealizowane roboty 
budowlane w których udział brał p. Piotr Bąk , co w załączniku nr 4a, tj. inwestycje w gminie Zawoja: 
25 912 m oraz inwestycje w gminie Michałów o łącznej długości 10 892,0 mb.  Stąd też Zamawiający 
oceniając ofertę Konsorcjum nie może przyznać w tej kategorii dodatkowych punktów, gdyż 
Wykonawca nie wykazał dodatkowego doświadczenia kierownika budowy.  
 

b) dla części II zamówienia – „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych  
w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Długiej 
w msc. Tuchów, gm. Tuchów”” 
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Cena brutto 
oferty 
[PLN] 

 
Okres 

gwarancji 
i rękojmi 
jakości 

Uznane 
dodatkowe 

doświadczenie 
kierownika 
budowy 

Liczba punktów w kryterium 

Cena 
brutto 
oferty 

Okres 
gwarancji i 

rękojmi 
jakości 

Dodatkowe 
doświadczenie 

kierownika 
budowy 

 
Suma 

punktów 
 

1. 

Konsorcjum firm: 
1. „MULTIKOP”Sp.  z o.o. S.K. 
Strzeszyn 567, 38 – 340 Biecz 
- Lider konsorcjum 
2.Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych „MULTIKOP” 
Jerzy Soczek 
Strzeszyn 567, 38 – 340 Biecz 
- Partner konsorcjum 

564 570,00 zł 60 mies. 
2 dodatkowe 
roboty bud. 

57,25 pkt 32,00 pkt 8,00 pkt 97,25 pkt 

2. 

Konsorcjum firm: 
1.Przedsiębiorstwo 
Budowlane „MODUŁ” Sp.  z o. 
o. Stróżówka 67, 38–300 
Gorlice - Lider konsorcjum 
2.MV Projekt Miloš Vučkowić 
Stróżówka 67, 38–300 Gorlice 
- Partner konsorcjum 
3.„GUZKOP” Bartłomiej Guzik 
Stróżówka 67, 38–300 Gorlice 
- Partner konsorcjum 

538 740,00 zł 60 mies. 
0 dodatkowych 

robót bud. 
60,00 pkt 32,00 pkt 0 pkt 92,00 pkt 
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3. 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
-Usługowo - Handlowe 
„WOLIMEX” Eugeniusz Wojak 
Ul. Tarnowska 33 
34 – 600 Limanowa 

750 300,00 zł 60 mies. 
2 dodatkowe 
roboty bud. 

43,08 pkt 32,00 pkt 8,00 pkt 83,08 pkt 

4. 

Przedsiębiorstwo Instalacji 
Sanitarnych „INSBUD” Sp.  z 
o. o. 
Ul. Przemysłowa 27            
33 – 100 Tarnów 

763 830,00 zł 60 mies. 
2 dodatkowe 
roboty bud. 

42,32 pkt 32,00 pkt 8,00 pkt 82,32 pkt 

 
Zamawiający dla części II jako najkorzystniejszą wybiera ofertę złożoną przez konsorcjum firm: 

 
1. „MULTIKOP” Sp.  z o.o. S.K. 
Strzeszyn 567, 38 – 340 Biecz - Lider konsorcjum 
2.Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „MULTIKOP” Jerzy Soczek 
Strzeszyn 567, 38 – 340 Biecz - Partner konsorcjum 
 
Oferta w/w Wykonawcy jest poprawna i zgodna z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i uzyskała zgodnie z rozdziałem 13 SIWZ najwyższą sumę punktów  
w kryterium oceny ofert: „cena brutto oferty /przedmiotu zamówienia/”, „okres gwarancji i rękojmi 
jakości obejmujący przedmiot zamówienia” oraz „dodatkowe doświadczenie kierownika budowy”.  
 
Dodać należy, że Konsorcjum Wykonawców Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ” Sp. z o.o. - Lider 
Konsorcjum, Miloš Vučković prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MV Projekt  Miloš 
Vučković oraz Bartłomiej Guzik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „GUZKOP” 
Bartłomiej Guzik złożyli wspólną ofertę z dnia 25 maja 2020 r. w przetargu nieograniczonym (znak 
postępowania ZP-5/20) na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. 
„Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Tuchów” Część 2: 
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej 
wraz z przyłączami w ul. Długiej w msc. Tuchów, gm. Tuchów”. Jednym z kryteriów wyboru oferty 
Zamawiającego było dodatkowe doświadczenie kierownika budowy posiadającego uprawnienia 
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.  
Jednocześnie Zamawiający wyraźnie wskazał, iż w ramach niniejszego kryterium Wykonawca nie 
może wykazywać doświadczenia kierownika budowy w kierowaniu robotą budowlaną, stanowiącą̨ 
potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postepowaniu, o którym mowa w pkt 5.2 cz.II) lit. b) 
SIWZ. 
Uwaga o tożsamej treści pojawiła się bezpośrednio we wzorze załącznika nr 7b. Pomimo wyraźnego 
zakazu Zamawiającego, Wykonawca wskazał w załączniku 7b tożsame zrealizowane roboty 
budowlane w których udział brał p. Piotr Bąk, co w załączniku nr 4b, tj. inwestycje w gminie Zawoja: 
25 912 m oraz inwestycje w gminie Michałów o łącznej długości 10 892,0 mb.  Stąd też Zamawiający 
oceniając ofertę Konsorcjum nie może przyznać w tej kategorii dodatkowych punktów, gdyż 
Wykonawca nie wykazał dodatkowego doświadczenia kierownika budowy. 
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c) dla części III zamówienia – „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w 
ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami  
w Kielanowicach oraz w ul. Rzecznej i Owocowej w msc. Tuchów, gm. Tuchów”” 
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Cena brutto 
oferty 
[PLN] 

 
Okres 

gwarancji 
i rękojmi 
jakości 

Uznane 
dodatkowe 

doświadczenie 
kierownika 
budowy 

Liczba punktów w kryterium 

Cena 
brutto 
oferty 

Okres 
gwarancji i 

rękojmi 
jakości 

Dodatkowe 
doświadczenie 

kierownika 
budowy 

 
Suma 

punktów 
 

1. 

Konsorcjum firm: 
1.MULTIKOP” Sp.  z o. o. S.K. 
Strzeszyn 567, 38 – 340 Biecz 
- Lider konsorcjum 
2.Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych „MULTIKOP” 
Jerzy Soczek 
Strzeszyn 567, 38 – 340 Biecz 
- Partner konsorcjum 

4 367 115,00 zł 60 mies. 
2 dodatkowe 
roboty bud. 

58,89 pkt 32,00 pkt 8,00 pkt 98,89 pkt 

2. 

Przedsiębiorstwo Budowlane 
„MODUŁ” Sp.  z o. o. 
Stróżówka 67 
38–300 Gorlice  

4 286 550,00 zł 60 mies. 
0 dodatkowych 

robót bud. 
60,00 pkt 32,00 pkt 0 pkt 92,00 pkt 

3. 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
-Usługowo - Handlowe 
„WOLIMEX” Eugeniusz Wojak 
Ul. Tarnowska 33  
34 – 600 Limanowa 

5 145 090,00 zł 60 mies. 
2 dodatkowe 
roboty bud. 

49,99 pkt 32,00 pkt 8,00 pkt 89,99 pkt 

4. 

Przedsiębiorstwo Instalacji 
Sanitarnych               
„INSBUD” Sp.  z o. o. 
Ul. Przemysłowa 27            
33 – 100 Tarnów 

5 950 371,00 zł 60 mies. 
2 dodatkowe 
roboty bud. 

43,22 pkt 32,00 pkt 8,00 pkt 83,22 pkt 

 
Zamawiający dla części III jako najkorzystniejszą wybiera ofertę złożoną przez konsorcjum firm: 

 
1. „MULTIKOP” Sp.  z o.o. S.K. 
Strzeszyn 567, 38 – 340 Biecz - Lider konsorcjum 
2.Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „MULTIKOP” Jerzy Soczek 
Strzeszyn 567, 38 – 340 Biecz - Partner konsorcjum 
 
Oferta w/w Wykonawcy jest poprawna i zgodna z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i uzyskała zgodnie z rozdziałem 13 SIWZ najwyższą sumę punktów  
w kryterium oceny ofert: „cena brutto oferty /przedmiotu zamówienia/”, „okres gwarancji i rękojmi 
jakości obejmujący przedmiot zamówienia” oraz „dodatkowe doświadczenie kierownika budowy”.  
 
Dodać należy, że Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ” Sp. z o.o. złożył ofertę z dnia 
25 maja 2020 r. w przetargu nieograniczonym (znak postępowania ZP-5/20) na zaprojektowanie i 
wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 
wraz z przyłączami w gminie Tuchów” część 3: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w 
ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w 
Kielanowicach oraz w ul. Rzecznej i Owocowej w msc. Tuchów, gm. Tuchów”. Jednym z kryteriów 
wyboru oferty Zamawiającego było dodatkowe doświadczenie kierownika budowy posiadającego 
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.  
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Jednocześnie Zamawiający wyraźnie wskazał, iż w ramach niniejszego kryterium Wykonawca nie 
może wykazywać doświadczenia kierownika budowy w kierowaniu robotą budowlaną, stanowiącą̨ 
potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postepowaniu, o którym mowa w pkt 5.2 cz.III) lit. b) 
SIWZ. 
Uwaga o tożsamej treści pojawiła się bezpośrednio we wzorze załącznika nr 7c. Pomimo wyraźnego 
zakazu Zamawiającego, Wykonawca wskazał w załączniku 7c tożsame zrealizowane roboty 
budowlane w których udział brał p. Piotr Bąk, co w załączniku nr 4c, tj. inwestycje w gminie Zawoja: 
25 912 m oraz inwestycje w gminie Michałów o łącznej długości 10 892,0 mb.  Stąd też Zamawiający 
oceniając ofertę Konsorcjum nie może przyznać w tej kategorii dodatkowych punktów, gdyż 
Wykonawca nie wykazał dodatkowego doświadczenia kierownika budowy.  
 

4. W przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca oraz żadna oferta 
nie została odrzucona. 

5. Zamawiający informuje, że nie zaszły przesłanki, o których mowa w art. 92 ust. 1  
pkt 4) - 7) ustawy Pzp. 

6. Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że umowy 
w sprawie zamówienia publicznego można zawrzeć w terminie nie krótszym niż 10 dni od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 
 

 
        Wojciech Skruch  
           – Prezes Zarządu 

Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 
                                                                                                (podpis elektroniczny) 

                               


