
 

 

Wejherowo, dnia 22.08.2022 r. 
WTBS.1.2022 

 

          
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. Opracowanie dokumentacji 
projektowej zabudowy mieszkalno-usługowej przy ul. Św. Anny w 
Wejherowie na dz. nr 364, 365, 384/3, 385/5 obręb Wejherowo 15 wraz z 
opcjami 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Parkowa 2A/20,       
84-200 Wejherowo, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 2 w związku z 
art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, niniejszym informuje, że za 
najkorzystniejszą, w przedmiotowym postępowaniu w świetle treści art. 239 ust. 1 ustawy 
Pzp została uznana i wybrana oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę:  

BBC BEST BUILDING  
CONSULTANTS Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Aleje Jerozolimskie 155/U3 
02-326 Warszawa 

Uzasadnienie wyboru 
Wykonawca, który złożył ofertę nr 3, spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania 
zawarte w SWZ, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze ww. oferty 
kierował się kryteriami opisanymi w SWZ:  
1) Kryterium 1: „Cena” – 60 pkt, 
2) Kryterium 2: „Termin dla Wykonawcy na uzgadnianie możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej na 
etapie realizacji inwestycji” – 20 pkt, 

3) Kryterium 3: „Termin dla Wykonawcy na wyjaśnianie wątpliwości dotyczących 
dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na etapie realizacji inwestycji” - 20 
pkt. 

 

Oferta Wykonawcy uzyskała 100 punktów, w tym w kryterium: 
1) Kryterium 1: „Cena” – 60 pkt,  
2) Kryterium 2: „Termin dla Wykonawcy na uzgadnianie możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej na 
etapie realizacji robót budowlanych” – 20 pkt, 

3) Kryterium 3: „Termin dla Wykonawcy na wyjaśnianie wątpliwości dotyczących 
dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań na etapie realizacji robót 
budowlanych” – 20 pkt. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 
niżej wymienione oferty i przyznano im następującą punktację: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Numer 

oferty 

Nazwa albo imię i nazwisko 
oraz siedziba lub miejsce 
prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejsce 
zamieszkania Wykonawcy 

KRYTERIUM 

„Cena” 
- liczba punktów  
w kryterium [C] 

KRYTERIUM 

„Termin dla 

Wykonawcy na 

uzgadnianie 

możliwości 

wprowadzenia 

rozwiązań 

zamiennych w 

stosunku do 

przewidzianych 

w 

dokumentacji 

projektowej na 

etapie realizacji 

robót 

budowlanych”  
- liczba punktów  
w kryterium [T] 

KRYTERIUM 

„Termin dla 

Wykonawcy 

na 

wyjaśnianie 

wątpliwości 

dotyczących 

dokumentacji 

projektowej i 

zawartych w 

niej rozwiązań 

na etapie 

realizacji 

robót 

budowlanych”  
- liczba punktów  
w kryterium [W] 

Łączna 

liczba 

punktów 

PŁ = C + T + 
W 

1 

Konsorcjum firm: 
STND PROJECTS  

Sp. z o.o. 
ul. Jabłoniowa 20/113 

80-175 Gdańsk 
Tomasz Karpowicz, 

AUTORSKA 
PRACOWNIA 

PROJEKTOWA 
ARCHITEKA 

ul. Jabłoniowa 20/113 
80-175 Gdańsk 

33,44 20,00 15,00 68,44 

2 

ARCHIMA HANNA 
GOSPODAREK 
ul. Gdańska 17A 
84-230 Rumia 

Oferta odrzucona 

3 

BBC BEST BUILDING  
CONSULTANTS  
Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Aleje Jerozolimskie 
155/U3 

02-326 Warszawa 

60,00 20,00 20,00 100,00 

 
                                                                                                          
                              
 
 
 
 

                                                                                                       
Otrzymują:  

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania. 
2. a/a.  
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