
                     

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

 
tel.: +48 91 4403523,  fax: +48 91 4403441, e-mail: mczajkowska@ums.gov.pl 

   Znak: PO-II - 370/ZZP-3/46/17 Szczecin, dnia 6 listopada 2017 r. 

     
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na „Zabezpieczenie brzegu morskiego pomiędzy Dziwnówkiem, 
a Dziwnowem oraz Rewalem, a Trzęsaczem poprzez  usunięcie zniszczonych ostróg, 
budowę nowych ostróg oraz wykonanie opaski brzegowej”                                                          
nr sprawy  PO-II-370/ZZP-3/46/17. 
 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (j. t. Dz. U. 2017 r. poz. 1579) Zamawiający, przekazuje informację                           
z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu: 
 

 Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 
 

20 103 366,00 zł brutto: 
cz. I – 14 961 324,11 
cz. II –  5 142 041,89 
 

 

 W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty: 
 
cz. I. 
 
1) Energopol – Szczecin S.A 

ul. Świętego Floriana 9/13, 70-646 Szczecin 
 

 oferowana cena brutto: 16 508 735,67 zł brutto 

 przedłużenie minimalnego okresu gwarancji: 60 miesięcy 

 doświadczenie osoby skierowanej na stanowisko Kierownika Budowy:                
pełnienie funkcji kierownika budowy przy 3 robotach odpowiadających 
postawionemu warunkowi udziału w postępowaniu 

 
2) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HYDROBUD Adam Dzik  

ul. Górna 3B, 78-111 Ustronie Morskie 
 

 oferowana cena brutto: 15 777 898,41 zł brutto 

 przedłużenie minimalnego okresu gwarancji: 60 miesięcy 

 doświadczenie osoby skierowanej na stanowisko Kierownika Budowy:                
pełnienie funkcji kierownika budowy przy 8 robotach odpowiadających 
postawionemu warunkowi udziału w postępowaniu 

 
cz. II. 
 
1) Energopol – Szczecin S.A 

ul. Świętego Floriana 9/13, 70-646 Szczecin 
 

 oferowana cena brutto: 8 305 822,49 zł brutto 

 przedłużenie minimalnego okresu gwarancji: 60 miesięcy 



                          6 listopada 2017  

   2 

 doświadczenie osoby skierowanej na stanowisko Kierownika Budowy:                
pełnienie funkcji kierownika budowy przy 4 robotach odpowiadających 
postawionemu warunkowi udziału w postępowaniu 

 
 

2) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HYDROBUD Adam Dzik  
ul. Górna 3B, 78-111 Ustronie Morskie 

 

 oferowana cena brutto: 4 188 943,11 zł brutto 

 przedłużenie minimalnego okresu gwarancji: 60 miesięcy 

 doświadczenie osoby skierowanej na stanowisko Kierownika Budowy:                
pełnienie funkcji kierownika budowy przy 9 robotach odpowiadających 
postawionemu warunkowi udziału w postępowaniu 

 
 


