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Pilchowice, dnia 15.10.2019 r. 

Oznaczenie sprawy: IZP.271.78.2019                                 
 

WÓJT GMINY PILCHOWICE 
zawiadamia o wynikach postępowania 

 

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
"Nadzór inwestorski dla zadania: Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice" 

 

Dla zadania nr 1: Centrum przesiadkowe w Stanicy;  
Dla zadania nr 2: Centrum przesiadkowe w Żernicy;  
Dla zadania nr 2: Centrum przesiadkowe w Wilczy;  
 

Wybrano ofertę (nazwa i adres Wykonawcy): 

IND In żynier Nadzoru Drogowego Jarosław Matyszczyk 
32-600 Oświęcim, ul. Obozowa 5/4 
z ceną: 12 300,00 zł brutto (zadanie nr 1), 12 300,00 zł brutto (zadanie nr 2) oraz 21 894,00 zł brutto 
(zadanie nr 3) 
 

Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  
z 2019 r., poz. 1843) na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  

Uzasadnienie faktyczne: 
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.09.2019 r. do godz. 9.30 wpłynęło 5 ofert. Zamawiający 
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa 
ust. 1 ustawy Pzp i dokonał oceny ofert. Trzech Wykonawców, biorących udział 
w  postępowaniu złożyło oświadczenia o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.  
Zamawiający, celem ustalenia, czy złożone oferty zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, pismami z dnia 20.09.2019 r. wezwał Wykonawców: IND Inżynier Nadzoru Drogowego 
Jarosław Matyszczyk (dla zadań nr 1, 2 i 3), Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp.  
z o.o. (dla zadania nr 2), WMG Weronika Murzańska-Godyń (dla zadania nr 2) oraz Biuro projektów  
i nadzoru budowlanego EXACT PROJECT mgr inż. Musiałek Mirosław (dla zadań nr 1, 2 i 3), do złożenia 
wyjaśnień odnośnie zaoferowanych cen. 
Wykonawcy złożyli stosowne wyjaśnienia w wymaganym terminie, tj. do dnia 26.09.2019 r. 
Następnie Zamawiający dokonując badania i oceny, czy Wykonawca IND Inżynier Nadzoru Drogowego 
Jarosław Matyszczyk nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane  
w SIWZ, pismem z dnia 27.09.2019 r. wezwał Wykonawcę, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do 
uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w dziale 9 pkt 2 ppkt 3 SIWZ.  
W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca, w wyznaczonym terminie tj. 03.10.2019 r. złożył wymagane 
dokumenty. 
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 

a) Cena – 60% 
b) Doświadczenie inspektora nadzoru specjalności drogowej – 10% 
c) Doświadczenie inspektora nadzoru specjalności konstrukcyjno-budowlanej – 10% 
d) Doświadczenie inspektora nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – 10% 
e) Doświadczenie inspektora nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń 

elektrycznych i energetycznych – 10% 
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Wybrana oferta nr 1 uzyskała najwyższą liczbę punktów – tj: 
- dla zadania nr 1:  90,00 pkt (60,00 pkt w kryterium „cena”, 10,00 pkt w kryterium „doświadczenie 
inspektora nadzoru specjalności drogowej”, 0,00 pkt w kryterium „doświadczenie inspektora nadzoru 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej”, 10,00 pkt w kryterium „doświadczenie inspektora nadzoru 
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych”, 10,00 pkt w kryterium „doświadczenie inspektora nadzoru 
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych”),  
- dla zadania nr 2:  90,00 pkt (60,00 pkt w kryterium „cena”, 10,00 pkt w kryterium „doświadczenie 
inspektora nadzoru specjalności drogowej”, 0,00 pkt w kryterium „doświadczenie inspektora nadzoru 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej”, 10,00 pkt w kryterium „doświadczenie inspektora nadzoru 
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych”, 10,00 pkt w kryterium „doświadczenie inspektora nadzoru 
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych”), 
- dla zadania nr 3:  75,00 pkt (60,00 pkt w kryterium „cena”, 5,00 pkt w kryterium „doświadczenie 
inspektora nadzoru specjalności drogowej”, 0,00 pkt w kryterium „doświadczenie inspektora nadzoru 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej”, 10,00 pkt w kryterium „doświadczenie inspektora nadzoru 
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych”, 0,00 pkt w kryterium „doświadczenie inspektora nadzoru 
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych”), 
jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustawą Prawo zamówień publicznych. 
 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty na zadanie nr 1: Centrum przesiadkowe w Stanicy 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) adres 
wykonawcy 

Liczba 
punktów 

dla 
kryterium 

a) 

Liczba 
punktów 

dla 
kryterium 

b) 

Liczba 
punktów 

dla 
kryterium 

c) 

Liczba 
punktów 

dla 
kryterium 

d) 

Liczba 
punktów 

dla 
kryterium 

e) 

Łączna 
punktacja 

1 

Inżynier Nadzoru Drogowego 
Jarosław Matyszczyk 

ul. Obozowa 5/4, 32-600 
Oświęcim 

60,00 10,00 0,00 10,00 10,00 90,00 

2 

Przedsiębiorstwo Usług 
Inwestycyjnych Sp. z o.o. 
ul. J i F Białych 5, 44-200 

Rybnik 

30,77 10,00 10,00 10,00 10,00 70,77 

3 

WMG Weronika Murzańska 
– Godyń 

ul. Szlaki 77/222, 31-153 
Kraków 

30,75 5,00 10,00 5,00 0,00 50,75 

4 

Specjalistyczne Biuro 
Inwestycyjno – Inżynierskie 

PROSTA-PROJEKT 
Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 

26-020 Chmielnik 

12,90 0,00 0,00 0,00 0,00 12,90 

5 

Biuro projektów i nadzoru 
budowlanego EXACT 

PROJECT mgr inż. Musiałek 
Mirosław 

ul. Brzozowa 9, 44-145 
Stanica 

42,86 10,00 0,00 5,00 0,00 57,86 
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Wykonawcy, którzy złożyli oferty na zadanie nr 1: Centrum przesiadkowe w Żernicy 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) adres 
wykonawcy 

Liczba 
punktów 

dla 
kryterium 

a) 

Liczba 
punktów 

dla 
kryterium 

b) 

Liczba 
punktów 

dla 
kryterium 

c) 

Liczba 
punktów 

dla 
kryterium 

d) 

Liczba 
punktów 

dla 
kryterium 

e) 

Łączna 
punktacja 

1 

Inżynier Nadzoru Drogowego 
Jarosław Matyszczyk 

ul. Obozowa 5/4, 32-600 
Oświęcim 

60,00 10,00 0,00 10,00 10,00 90,00 

2 

Przedsiębiorstwo Usług 
Inwestycyjnych Sp. z o.o. 
ul. J i F Białych 5, 44-200 

Rybnik 

28,44 10,00 10,00 10,00 10,00 68,44 

3 

WMG Weronika Murzańska 
– Godyń 

ul. Szlaki 77/222, 31-153 
Kraków 

29,52 5,00 10,00 0,00 0,00 44,52 

4 

Specjalistyczne Biuro 
Inwestycyjno – Inżynierskie 

PROSTA-PROJEKT 
Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 

26-020 Chmielnik 

13,48 0,00 0,00 0,00 0,00 13,48 

5 

Biuro projektów i nadzoru 
budowlanego EXACT 

PROJECT mgr inż. Musiałek 
Mirosław 

ul. Brzozowa 9, 44-145 
Stanica 

32,79 10,00 0,00 5,00 0,00 47,79 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty na zadanie nr 1: Centrum przesiadkowe w Wilczy 

 

 
Arkadiusz Gawłowski 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) adres 
wykonawcy 

Liczba 
punktów 

dla 
kryterium 

a) 

Liczba 
punktów 

dla 
kryterium 

b) 

Liczba 
punktów 

dla 
kryterium 

c) 

Liczba 
punktów 

dla 
kryterium 

d) 

Liczba 
punktów 

dla 
kryterium 

e) 

Łączna 
punktacja 

1 

Inżynier Nadzoru Drogowego 
Jarosław Matyszczyk 

ul. Obozowa 5/4, 32-600 
Oświęcim 

60,00 5,00 0,00 10,00 0,00 75,00 

2 

Przedsiębiorstwo Usług 
Inwestycyjnych Sp. z o.o. 
ul. J i F Białych 5, 44-200 

Rybnik 

18,80 10,00 10,00 10,00 10,00 58,80 

4 

Specjalistyczne Biuro 
Inwestycyjno – Inżynierskie 

PROSTA-PROJEKT 
Piotrkowice, ul. Kielecka 37, 

26-020 Chmielnik 

8,03 0,00 0,00 0,00 0,00 8,03 

5 

Biuro projektów i nadzoru 
budowlanego EXACT 

PROJECT mgr inż. Musiałek 
Mirosław 

ul. Brzozowa 9, 44-145 
Stanica 

21,84 5,00 0,00 5,00 0,00 31,84 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 


