
                     

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-3/9/10    Szczecin, dnia 11 czerwca 2010 r. 
 
 
dotyczy :postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : Remont 
hydrografa H-26 w celu odnowienia klasy PRS wraz z dokowaniem. 
 
 

Zamawiający  informuje, Ŝe w niniejszym postępowaniu, w wyznaczonym terminie wpłynęły 
trzy oferty : 
 
1. POLTRAMP YARD, ul. E.Orzeszkowej 3/106, 72-600 Świnoujście 

cena brutto  –  137 487,00 
 

2. MARCO SERVICE Sp. z o.o., ul. Władysława IV 1, 70-452 Szczecin 
 

cena brutto –  78 345,00 
3. Stocznia Remontowa DZIWNÓW , ul. Słowackiego 21, 70-420 Dziwnów 
        cena brutto –  118 600,00 

 
Zamawiający postanowił : 
- wykluczyć  Wykonawcę - Stocznia Remontowa DZIWNÓW , ul. Słowackiego 21,  
70-420 Dziwnów. 
Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art.24 ust.2 pkt 4). W 
ofercie brak : 
-oświadczenia Wykonawcy, o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, 
-oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których 
mowa w art. 24 ust.1, 
- wykazu wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku 
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe 
dostawy te zostały wykonane naleŜycie, 
- odrzucić ofertę nr 3 zgodnie z art. 24 ust.4 – Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się 
za odrzuconą, 
-  wybrać ofertę firmy MARCO SERVICE Sp. z o.o., ul. Władysława IV 1, 70-4 52 Szczecin 
 
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.  
                    
Równocześnie zwracamy się z prośbą o kontakt wyłonionego Wykonawcy z Zamawiającym 
w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w celu 
uzgodnienia terminu podpisania umowy.  
 
 
 
 


