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Zainteresowani udziałem  
w postępowaniu nr ZP - 16/20 

 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej 
i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Turza, gm. Rzepiennik Strzyżewski”. Znak postępowania 
ZP-16/20. 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej 

i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Turza, gm. Rzepiennik Strzyżewski” prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego. 

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

publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 -  zwana dalej „ustawą Pzp”) Zamawiający – Spółka 
Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. wybiera w dniu 13.10.2020r. ofertę 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 
 
jako ofertę najkorzystniejszą w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Turza, gm. Rzepiennik 
Strzyżewski” 
 
 
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”.  
 
 
 



2 
 

1. W wyznaczonym terminie i w wyznaczony sposób wpłynęło siedem (7) ofert od 
Wykonawców: 
  

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy 

1. 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „LELITO” Lelito Tadeusz 

Frycowa 148, 33-335 Nawojowa 

2. 
TERRA MOTA Sp. z o. o. 

ul. Bardiowska 3, 38-300 Gorlice 

3. 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Sanitarnego „POTOK” Piotr Potok 

Stróżówka 1, 38-300 Gorlice 

4. 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „WOLIMEX”  

Eugeniusz Wojak 

ul. Tarnowska 33, 34 – 600 Limanowa 

5. 

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 

6. 

Konsorcjum firm: 

1. Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „INSBUD” Sp. z o. o. 
            ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów   Lider konsorcjum 

2. „INSBUD” Sp.  z o. o. Sp. k. 
ul. Przemysłowa 27, 33-100 Tarnów  Partner konsorcjum 

7. 
Przedsiębiorstwo Budowlane „MODUŁ” Sp.  z o. o. 

Stróżówka 67, 38 – 300 Gorlice 

  
 

2. Punktacja ofert dla kryterium określonego w SIWZ: 
 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy 

Cena brutto 
oferty 
[PLN] 

 
Okres 

gwarancji 
i rękojmi 
jakości 

Dodatkowe 
doświadczenie 

kierownika 
budowy 

Liczba punktów w kryterium 

Cena 
brutto 
oferty 

Okres 
gwarancji i 

rękojmi 
jakości 

Dodatkowe 
doświadczenie 

kierownika 
budowy 

 
Suma 

punktów 
 

1. 

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowo-
Usługowe LELITO            
Lelito Tadeusz            
Frycowa 148                     
33-335 Nawojowa 

16 550 966,10 
zł1 

60 mies. 
3 dodatkowe 
roboty bud. 

8,59 pkt 32,00 pkt 8,00 pkt 48,59 pkt 

 
1 Cena brutto po poprawie oczywistych omyłek rachunkowych 
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2. 

TERRA MOTA Sp. z o. o.      
ul. Bardiowska 3                    
38 - 300 Gorlice 

3 624 822,30 zł 60 mies. 
4 dodatkowe 
roboty bud. 

39,24 pkt 32,00 pkt 8,00 pkt 79,24 pkt 

3. 

Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Wodno-
Sanitarnego „POTOK”      
Piotr Potok             
Stróżówka 1                      
38 - 300 Gorlice 

4 011 536,76 zł 60 mies. 
3 dodatkowe 
roboty bud. 

35,46 pkt 32,00 pkt 8,00 pkt 75,46 pkt 

4. 

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

4 022 407,50 zł 60 mies. 
2 dodatkowe 
roboty bud. 

35,36 pkt 32,00 pkt 8,00 pkt 75,36 pkt 

5. 

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 

2 370 542,10 zł 60 mies. 
2 dodatkowe 
roboty bud. 

60,00 pkt 32,00 pkt 8,00 pkt 100,00 pkt 

6. 

Konsorcjum firm:  
1.Przedsiębiorstwo Instalacji 
Sanitarnych INSBUD Sp. zo.o. 
ul. Przemysłowa 27            
33-100 Tarnów                
Lider konsorcjum 

2.„INSBUD” Sp.  zo. o. Sp. k. 
ul. Przemysłowa 27            
33-100 Tarnów            
Partner konsorcjum 

3 628 500,00 zł 60 mies. 
2 dodatkowe 
roboty bud. 

39,20 pkt 32,00 pkt 8,00 pkt 79,20 pkt 

7. 

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

2 976 600,00zł 60 mies. 
2 dodatkowe 
roboty bud. 

47,78 pkt 32,00 pkt 8,00 pkt 87,78 pkt 

 
 

4. W toku postępowania w ofercie z dnia 24 września 2020r. wykonawcy Tadeusza Lelito 
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
Usługowe LELITO Lelito Tadeusz, Zamawiający ujawnił i sprostował na podstawie art. 87 ust. 
2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dwie omyłki rachunkowe dotyczące pozycji KI.5. 
oraz KI.6. występujące w załączniku nr 9 wykaz cen. W konsekwencji poprawienia 
oczywistych omyłek rachunkowych przez Zamawiającego należało dokonać korekty ceny 
ofertowej, będącej jednym z kryteriów wyboru oferty. Z pismem Zamawiającego z dnia 28 
września 2020r. (L.Dz. DIR/744/AGi/ZP16-20/09/2020/1215) nie zgodził się Wykonawca, 
protestując przeciwko poprawieniu oczywistych omyłek w pozycji KI.5 i KI.6. Co do pozycji 
KI.6 Wykonawca domagał się, aby zaistniałą omyłkę potraktować jako omyłkę pisarską, a nie 
rachunkową. Wzmiankowany pisemny protest z dnia 5 października 2020 r., Wykonawca 
określił jako informację w trybie art. 181 ust. 1 ustawy PZP o bezprawnej oraz niezgodnej z 
przepisami czynności/zaniechaniu Zamawiającego. Zamawiający po wnikliwej analizie pisma 
Wykonawcy doszedł do wniosku, iż w zaistniałych okolicznościach brak jest podstaw do 
zmiany wcześniej wyrażonego stanowiska w sprawie. Wykonawca opisując w Wykazie cen, 
ceny jednostkowe, wartości poniżej jedności odznaczał za pomocą separatora w postaci 
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przecinka. W pozycji KI 6 Wykonawca wpisując cenę jednostkową nie użył przecinka, przyjąć 
zatem należy, iż intencją Wykonawcy było nie podawanie ceny jednostkowej z 
uwzględnieniem groszy - wartości dziesiętnych. Podanie cen w liczbach całkowitych, zgodnie 
z zasadami matematycznego zapisu, w sposób niebudzący żadnych wątpliwości obrazuje i 
oznacza, że podane ceny są cenami w pełnych złotych. Zamawiający nie mógł potraktować 
zaistniałej omyłki jako omyłki pisarskiej z uwagi na jej wieloznaczność. Skoro Wykonawca 
jednolicie używał przecinka dla odznaczenia wartości dziesiętnych, a w zaistniałym przypadku 
go nie użył, odseparował jednocześnie dwie ostatnie cyfry od prawej kropką to Zamawiający 
taką omyłkę mógł sprostować na wiele sposobów, bądź poprzez postawienie na końcu liczby 
przecinka i dopisanie dwóch zer bądź na zamianie kropki na przecinek. Uznać zatem należy, 
że ta wariantowość w poprawie oczywistej omyłki, dyskwalifikuje ją jako omyłkę pisarską, 
która powinna charakteryzować się oczywistością w jej poprawie. Zamawiający nie powinien 
mieć wątpliwości co do sposobu jej poprawy.  Zamawiający pragnie również zauważyć, iż to 
ceny jednostkowe maja charakter ryczałtowy, a nie jak to sugeruje Wykonawca, cena 
całkowita oferty, która stanowi kryterium wyboru Wykonawcy. Decyduje o tym w sposób 
bezsporny treść wzoru umowy, gdzie w § 22 czytamy „Ceny jednostkowe za elementy scalone 
określone w ofercie Wykonawcy (zestawienie cen jednostkowych) mają charakter ryczałtowy 
są stałe i niezmienne oraz obejmują̨ wszystkie elementy niezbędne dla kompleksowego i 
prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. (…) Podana cena jest iloczynem cen 
jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i ilości wykonanych elementów 
scalonych, których wykonanie objęte jest ceną jednostkową.”  Podobny stan faktyczny był 
już przedmiotem rozważań KIO, z udziałem w sprawie Zamawiającego, gdzie KIO nie 
podzieliło zarzutów tożsamych z prezentowanymi obecnie przez Wykonawcę (KIO 693/14, 
KIO 694/14).   
Nadmienić również należy, że Wykonawca w realiach postępowania przetargowego o wartości 
przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
uprawniony był do złożenia w terminie przepisanym art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy odwołania, 
czego nie uczynił, gdyż informacja w trybie art. 181 ust. 1 ustawy nie zastępuje odwołania. 
Zarzuty zatem odnoszące się do sprostowania przez Zamawiającego oczywistej omyłki 
rachunkowej w odwołaniu od niniejszego rozstrzygnięcia powinny być uznane za spóźnione.  

 
Wykonawca opisując zał. nr 9 "Przedmiar robót" ceny jednostkowe wartości poniżej jedności 
odznaczał za pomocą separatora w postaci przecinka. W pozycji KI 6 Wykonawca wpisując 
cenę jednostkową nie użył przecinka przyjąć zatem należy, iż intencją Wykonawcy było nie 
podawanie ceny jednostkowej z uwzględnieniem groszy. Podanie cen w liczbach całkowitych, 
zgodnie z zasadami matematycznego zapisu, w sposób nie budzący żadnych wątpliwości 
obrazuje i oznacza, że podane ceny są cenami w pełnych złotych, tzn. liczbami całkowitymi 
nie zawierającymi wartości ułamkowych (groszowych), a dopisywanie po przecinku dwóch 
zer jest w przedmiotowym przypadku zwykłym mnożeniem cyfr bez potrzeby. Biorąc pod 
uwagę powyższe założenie Zamawiający skorygował wynik mnożenia jednego kompletu w 
pozycji KI 6 przez cenę jednostkowa kompletu. W ten sposób poprawił omyłkę rachunkową 
Wykonawcy w pozycji KI 6. Poprawny wynik działania arytmetycznego to 11700000,00. 
Konsekwencje poprawy oczywistej omyłki rachunkowej zostały uwzględnione w wyniku 
końcowym przedmiaru. 
 

5. W przedmiotowym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca oraz żadna oferta 
nie została odrzucona. 
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6. Zamawiający informuje, że nie zaszły przesłanki, o których mowa w art. 92 ust. 1  
pkt 4) - 7) ustawy Pzp. 

7. Działając na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że umowę 
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) 
 

 
 
 
 


