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Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  w ramach  Projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o 
znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Gmina Władysławowo" w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 
Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Nr umowy o dofinansowanie RPPM.08.04.00-22-0011/16-00 

___________________________________________________________________________ 

ZP.271.28.RIiGK.20                  Władysławowo, dn. 14.01.2021r. 

 

Zamawiający: Gmina Władysławowo 

ul. Gen. J. Hallera 19 

84-120 Władysławowo 

 

Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843)  informuje, że w wyniku prowadzonego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego)  na 
wykonanie robót budowlanych związanych z budową ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą oraz odcinka drogi gminnej w ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o 
znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Gmina Władysławowo, 
wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła: 

HARD BRUK  Inwestycje  Sp. z o.o. 

ul. Warzywnicza 1 

84-240 Reda 

Cena ofertowa: (brutto): 5 681 982,22 zł (cena po poprawieniu omyłki). 

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 60 miesięcy, licząc od dnia odbioru 
końcowego robót. 

 

Uzasadnienie prawne wyboru najkorzystniejszej oferty . 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z przepisem art. 91 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, tj. na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.  

 

Uzasadnienie faktyczne wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Wskazany wyżej wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu 
określone w SIWZ oraz otrzymał najwyższą liczbę punktów. 
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Zestawienie złożonych ofert 

Oferta nr 1: 

Firma Budowlano-Drogowa MTM SA 

Ul. Hutnicza 35 

81-061 Gdynia 

Cena ofertowa (brutto): 6 578 612,10 zł 

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 60 m-cy od dnia odbioru końcowego robót. 

 

Oferta nr 2: 

EUROVIA POLSKA S.A. 

Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1 

55-040 Kobierzyce 

Cena ofertowa (brutto): 8 166 621,42 zł 

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 60 m-cy od dnia odbioru końcowego robót. 

 

Oferta nr 3: 

Konsorcjum Firm: WMW Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz S.J., Abruko Sp. z o.o. 
Usługi Transportowe Adam Chlechowicz 

Lider konsorcjum: 

WMW Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz S.J. 

Parszczyce działka nr 9/21 

84-110 Krokowa 

Członek konsorcjum: 

Abruko Sp. z o.o. 

Ul. Gdańska 78 

84-120 Władysławowo 

Członek konsorcjum: 

Usługi Transportowe Adam Chlechowicz 

Ul. Dolna 7 

83-307 Kiełpino 

Cena ofertowa (brutto): 8 075 837,94 zł 

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 60 m-cy od dnia odbioru końcowego robót. 
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Oferta nr 4: 

Konsorcjum Firm: Kruszywo Sp. z o.o., Bituminium Sp. z o.o. 

Lider konsorcjum:  

Kruszywo Sp. z o.o. 

Ul. Długa 4B 

84-223 Linia 

Członek konsorcjum: 

Bituminium Sp. z o.o. 

Ul. Długa 4B 

84-223 Linia 

Cena (ofertowa) brutto: 6 249 836,89 zł 

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 60 m-cy od dnia odbioru końcowego robót. 

 

 

Oferta nr 5: 

HARD BRUK INWESTYCJE Sp. z o.o 

UL. Warzywnicza 1 

84-240 Reda 

Cena ofertowa (brutto): 5 681 151,97 zł. Po poprawieniu omyłki cena oferty wynosi  
5 681 982,22 zł 

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane 60 m-cy od dnia odbioru końcowego robót. 

 

Ocena punktowa ofert niepodlegających odrzuceniu - zgodnie z protokołem oceny 
ofert z dnia 08.01.2021r. 

Nr oferty Punkty w kryterium "cena" 
Punkty w kryterium "Gwarancja na 

wykonane roboty budowlane" 
Łączna liczba punktów 

1 51,60 40 91,60 

2 41,74 40 81,74 

3 42,21 40 82,21 

5 60,00 40 100 

 

 

W niniejszym postępowaniu odrzucono 3 oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz 
nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów. 
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Oferty odrzucone 

Oferta nr 2 - EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1, 55-040 
Kobierzyce. 

Podstawa prawna odrzucenia oferty nr 2: art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp - wykonawca nie 
wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty nr 2: brak odpowiedzi na wezwanie 
Zamawiającego z dnia 08.01.2021r. o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą do dnia 10.02.2021r. wraz z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium, lub 
złożeniem nowego wadium.  

 

Oferta nr 3 - Konsorcjum: WMW Marek Pestilenz i Wocjech Pestilenz S.J., ABRUKO 
Sp. z o.o., Usługi Transportowe Adam Chlechowicz, z siedzibą lidera konsorcjum: 
Parszczyce działka nr 9/21, 84-110 Krokowa. 

Podstawa prawna odrzucenia oferty nr 2: art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp - wykonawca nie 
wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty nr 2: brak odpowiedzi na wezwanie 
Zamawiającego z dnia 08.01.2021r. o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą do dnia 10.02.2021r. wraz z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium, lub 
złożeniem nowego wadium.  

 

Oferta nr 4 - Konsorcjum: Kruszywo Sp. z o.o. i Bitiminium Sp. z o.o. z siedzibą lidera: 
ul. Długa 4B, 84-223 Linia. 

Oferta nr 4 została odrzucona na wcześniejszym etapie oceny ofert, na podstawie art. 89 ust. 1 
pkt 2 ustawy Pzp (zawiadomienie o odrzuceniu oferty nr 4 przesłano do wszystkich 
wykonawców w dniu 08.01.2021r.).  

Podstawa prawna odrzucenia oferty nr 4:  art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp - zamawiający odrzuca 
ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. 

 

Pomimo tego, iż oferta Konsorcjum została wcześniej odrzucona Zamawiający wezwał 
wykonawcę Konsorcjum: Kruszywo Sp. z o.o. i Bitiminium Sp. z o.o. do przedłużenia 
terminu związania ofertą, gdyż brak jest podstawy prawnej do odstąpienia od wezwania 
wykonawcy, którego oferta została wcześniej odrzucona. 

 

 

Przebieg postępowania 

 

 W dniu 14.12.2020r. o godz. 10:30 dokonano otwarcia złożonych ofert. Zamawiający 
na realizację zamówienia przeznaczył środki finansowe w wysokości 6 500 000,00 zł. 
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 Zamawiający oraz członkowie Komisji Przetargowej złożyli oświadczenia na 
podstawie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp. 

 Wszyscy Wykonawcy złożyli oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów. 

 Na wniosek wykonawców Firmy Budowlano-Drogowej MTM, Konsorcjum 
KRUSZYWO i BITUMINNIUM oraz członka konsorcjum  ABRUKO Sp. z o.o. 
Zamawiający przesłał pocztą elektroniczną skany wszystkich złożonych ofert. 

  

 W dniu 21.12.2020r., na podstawie art. 26 ust. 3a) Pzp wezwano Konsorcjum WMW 
Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz, ABRUKO Sp. z o.o. oraz Usługi Transportowe Adam 
Chlechowicz do złożenia, ważnego na dzień 11.12.2020r. (tj. na dzień podpisania oferty) 
pełnomocnictwa dla p. Wojciecha Pestilenz. Termin na złożenie pełnomocnictwa, pierwotnie 
wyznaczony do dnia 29.12.2020r. przedłużono, na wniosek wykonawcy, do 05.01.2021r. 

Wykonawca w dniu 05.01.2021r. złożył prawidłowe pełnomocnictwo. 

  

 W dniu 23.12.2020r., na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp, wezwano HARD BRUK 
INWESTYCJE Sp. z o.o. do udzielenia wyjaśnień dot. dokumentu wadialnego, złożonego w 
formie gwarancji ubezpieczeniowej. 

Złożona przez ww. Wykonawcę Gwarancja Ubezpieczeniowa Zapłaty Wadium nr 
727500100718 z dnia 07 grudnia 2020r. wystawiona przez UNIQA Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo Generalne w Koninie ul. Żwirki i Wigury 23, 62-500 
Konin, budziła wątpliwości Zamawiającego, co do formy tego dokumentu, tj. czy 
Wykonawca złożył oryginał dokumentu wadialnego, czy też kopię poświadczoną za zgodność 
z oryginałem. Termin na złożenie wyjaśnień wyznaczono do dnia 05.01.2021r. 

Złożony dokument gwarancyjny (strona 2 dokumentu) został podpisany w imieniu Gwaranta 
przez  Agnieszkę Piskorską - własnoręcznym podpisem, opatrzonym pieczątką imienną.  

Wykonawca (Paweł Romanowski Prokurent spółki HARD BRUK) na  pierwszej stronie 
złożonego dokumentu gwarancyjnego postawił pieczątkę "Za zgodność z oryginałem" oraz  
złożył podpis opatrzony imienną pieczątką Prokurenta. Ponadto Wykonawca zamazał 
korektorem stronę "1/2" dokumentu gwarancyjnego i wpisał długopisem, na zamazanym 
numerze, numer kolejny strony oferty.  

Wykonawca w dniu 29.12.2020r. złożył wyczerpujące wyjaśnienia oraz oświadczenie 
Gwaranta (w oryginale), że dokument gwarancyjny złożony wraz z ofertą i z naniesioną przez 
Wykonawcę pieczątką "Za zgodność z oryginałem", podpisem oraz zmianą numeracji stron, 
stanowi oryginał Ubezpieczeniowej Gwarancji Zapłaty Wadium. 

  

 W dniu 04.01.2021r., na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przesłano do 
wykonawcy HARD BRUK Inwestycje zawiadomienie o poprawieniu w ofercie złożonej 
przez wykonawcę omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty. 
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Omyłka. W kosztorysie ofertowym Wykonawca w poz. 22 d.1.2, w kolumnie "Ilość" 
przestawił cyfry, co spowodowało przyjęcie błędnej ilości metrów. Wykonawca wpisał  
3223m, natomiast prawidłowa ilość to 3232m.  

Zamawiający odstąpił od wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień na podstawie art.  87 
ust. 1 ustawy Pzp, gdyż w ocenie Zamawiającego ww. omyłka jest oczywista a jej 
poprawienia należy dokonać poprzez  przyjęcie prawidłowej ilości w wymiarze 3232 m.  

Sposób poprawienia omyłki. 

Po przemnożeniu prawidłowej ilości przez wskazaną w ofercie cenę, która dla pozycji 22 
d.1.2 wynosi 75,00 zł, wartość pozycji 22 d.1.2 = 242 400,00 zł.  

Sposób wyliczenia: 3 232 m * 75 zł = 242 400,00 zł 

Po poprawieniu  omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty (niepowodującej 
zmiany merytorycznej zawartości oferty), cena oferty wynosi: 

- 4 619 497,74 zł netto 

- podatek VAT: 1 062 484,48 zł 

- ogółem: 5 681 982,22 zł brutto. 

Wykonawca w dniu 05.01.2021r. wyraził zgodę na poprawienie omyłki. 

 

 W dniu 08.01.2021r., Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp 
przesłał do wszystkich wykonawców, zawiadomienie o odrzuceniu oferty Konsorcjum: 
Kruszywo Sp. z o.o. oraz Bituminium Sp. z o.o. Termin na wniesienie odwołania na czynność 
odrzucenia oferty wyżej wskazanego wykonawcy upłynął w dniu 13.01.2021r. Do 
13.01.2021r. nie złożono odwołania. 

 

 W dniu 08.01.2021r., na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, zwrócono się do 
wszystkich wykonawców (wykonawców którzy złożyli oferty) o wyrażenie zgody na 
przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 10.02.2021r. z jednoczesnym przedłużeniem 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Termin na wyrażenie zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą wraz z przedłużeniem wadium wyznaczono do dnia 12.01.2021r. 

Do dnia 12.01.2021r. zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym 
przedłużeniem ważności wadium - wyrazili niżej wskazani wykonawcy: 

1) Oferta nr 1 - Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia. 
Wykonawca złożył aneks do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium - termin 
ważności gwarancji do dnia 10.02.2021r. 

2) Oferta nr 5 - HARD BRUK INWESTYCJE Sp. z o.o. ul. Warzywnicza 1, 84-240 
Reda. Wykonawca złożył aneks do gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium - 
termin ważności gwarancji do dnia 10.02.2021r. 

Do dnia 12.01.2021r. Zamawiający nie otrzymał odpowiedzi na wniosek o wyrażenie zgody 
na przedłużenie terminu związania ofertą od niżej wskazanych wykonawców: 

1) Oferta nr 2 - EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1, 55-040 
Kobierzyce. 



 

 7 

2) Oferta nr 3 - Konsorcjum: WMW Marek Pestilenz i Wocjech Pestilenz S.J., ABRUKO 
Sp. z o.o., Usługi Transportowe Adam Chlechowicz, z siedzibą lidera konsorcjum: 
Parszczyce działka nr 9/21, 84-110 Krokowa. 

3) Oferta nr 4 - Konsorcjum: Kruszywo Sp. z o.o. i Bitiminium Sp. z o.o. z siedzibą 
lidera: ul. Długa 4B, 84-223 Linia. 

Wobec braku odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 08.01.2021r. o wyrażenie 
zgody na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 10.02.2021r. wraz z jednoczesnym 
przedłużeniem ważności wadium, lub złożeniem nowego wadium, oferty  złożone przez 
wskazanych niżej wykonawców podlegają odrzuceniu na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt 7a) 
ustawy Pzp (wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą). Oferty 
odrzucone: 

1) Oferta nr 2 - EUROVIA POLSKA S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1, 55-040 
Kobierzyce. 

2) Oferta nr 3 - Konsorcjum: WMW Marek Pestilenz i Wocjech Pestilenz S.J., 
ABRUKO Sp. z o.o., Usługi Transportowe Adam Chlechowicz, z siedzibą lidera 
konsorcjum: Parszczyce działka nr 9/21, 84-110 Krokowa. 

Oferta nr 4 - Konsorcjum: Kruszywo Sp. z o.o. i Bitiminium Sp. z o.o. z siedzibą lidera: ul. 
Długa 4B, 84-223 Linia została odrzucona na wcześniejszym etapie oceny ofert, na podstawie 
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  

Pomimo tego, iż oferta konsorcjum została wcześniej odrzucona Zamawiający wezwał 
wykonawcę Konsorcjum: Kruszywo Sp. z o.o. i Bitiminium Sp. z o.o. do przedłużenia 
terminu związania ofertą, gdyż brak jest podstawy prawnej do odstąpienia od wezwania 
wykonawcy, którego oferta została wcześniej odrzucona. 

 

 Zamawiający, w dniu 08.01.2021r., na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, wezwał 
Wykonawcę HARD BRUK INWESTYCJE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warzywniczej 1, 84-
240 Reda,  do złożenia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu. Termin na złożenie dokumentów wyznaczono do dnia 13.01.2021r. 

Wykonawca w dniu 12.01.2021r. złożył wszystkie wymagane dokumenty, tj. wykaz osób 
skierowanych do realizacji zamówienia, wykaz zrealizowanych robót budowlanych oraz 
referencje. Złożone dokumenty potwierdzają spełnienie przez HARD BRUK INWESTYCJE 
Sp. z o.o. warunków udziału w postępowaniu. 

 

 W dniu 14.01.2021r. Kierownik Zamawiającego zatwierdził wybór najkorzystniejszej 
oferty złożonej przez HARD BRUK INWESTYCJE Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 
Warzywniczej 1, 84-240 Reda, za cenę 5 681 982,22 zł brutto; okres gwarancji 60 miesięcy. 

 

Z up. Burmistrza 

Barbara Zawilińska-Biernacik 

Gł. specjalista ds. zamówień publicznych 


