
                     

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 
Pl. Batorego  4,   70-207 Szczecin 

 
tel.: +48 91 4403 523 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl 

  
 
  Znak : PO- II – 370/ ZZP-3/11/11    Szczecin, dnia 22 kwietnia 2011 r. 
 
 
        
        

dotyczy :postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : 
Remont k/h Malwina wraz z dokowaniem, Nr sprawy PO-II-370/ZZP-3/11/11 
 
 

Na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759)  Urząd Morski w Szczecinie ogłasza wynik  
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na : Remont k/h Malwina wraz z dokowaniem. 

W przedmiotowym postępowaniu złoŜono 3 oferty : 
 
1. MARCO SERVICE Sp. z o.o., ul. Władysława IV 1, 70-452 Szczecin  

cena brutto  –  97 555,00 
 

2. POLTRAMP YARD Sp. z o.o., ul. E. Orzeszkowej 3/106, 72-600 Świnoujście 
cena brutto – 202 800,00 

3. EURO - SHIP, ul. Chmielewskiego 22a, 70-028 Szczecin 
cena brutto –  94 300,00 
 

Zamawiający postanowił :  
 
- Odrzucić ofertę Nr 2, Wykonawcy POLTRAMP YARD Sp. z o.o., ul. E. 
Orzeszkowej 3/106, 72-600 Świnoujście: na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2. ustawy 
Pzp. - Zamawiający odrzuca ofertę,  jeŜeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia z zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. 
Wykonawca nie dołączył do wykazu usług podobnych (Załącznik nr 4 do SIWZ) 
referencji lub innych dokumentów potwierdzających naleŜyte wykonanie 
wymienionych dostaw.  Referencje te nie zostały uzupełnione w terminie 
dodatkowym, wyznaczonym przez Zamawiającego na uzupełnienie dokumentów.  
 
- Odrzucić ofertę Nr 3 Wykonawcy EURO - SHIP, ul. Chmielewskiego 22a, 70-028 
Szczecin: na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2. ustawy Pzp. - Zamawiający odrzuca 
ofertę, jeŜeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia z zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. 
 W ofercie brak : 
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru , wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy (Rozdz. V ust. 2 pkt 3), 
- specyfikacji remontowej ( Rozdz. V ust.3 pkt 1), 
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- wykazu usług podobnych (Załącznik nr 4 do SIWZ) referencji lub innych 
dokumentów potwierdzających naleŜyte wykonanie wymienionych dostaw. 
 
- Wybrać ofertę firmy  
 
MARCO SERVICE Sp. z o.o., ul. Władysława IV 1, 70-4 52 Szczecin  

z oferowaną ceną brutto: 97 555,00 
 

 
Uzasadnienie wyboru: 
 
PowyŜsza oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ, 
oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004. 
Kryterium oceny ofert stanowiła najniŜsza cena brutto.  
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


