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URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 
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Znak :  
        PO-II-370/ZZP-3/10/12   

 

       Szczecin, dnia 15.02.2013 r. 

 
  

STRONA INTERNETOWA UMS 
 
 

 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 
dotyczy: Post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyko nanie 

robót budowlanych dla inwestycji pod nazw ą „Przebudowa 
falochronów i umocnie ń brzegowych zapewniaj ących dost ęp do 
portu w Dziwnowie”. 

 
 

 
Działając na podstawie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej (KIO 2783/12) z 

dnia 09 stycznia 2013 roku oraz na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) – 
Zamawiający informuje, że w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą „Przebudowa falochronów i 
umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w Dziwnowie”, za 
najkorzystniejszą została uznana oferta:  
 

      Konsorcjum firm: 
   -   BUDIMEX S.A. – Lider, ul. Stawki 40, 01-040 WARSZAWA;  
   -   Ferrovial  Agroman S.A. – Partner 
     Campo de las Nacionales 
     Ribera del Loira, 42, 28042 Madryt; 
     cena brutto 24 357 405,00 zł,  
     cena netto   24 357 405,00 zł, 
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Wskazani wyżej Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie 
podlegają wykluczeniu,  oferta jest prawidłowa oraz otrzymała w kryterium najniższa 
cena 100 punktów.  

 
Poniżej Zamawiający przedstawia informacje o wszystkich Wykonawcach, 

którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu oraz streszczenie oceny 
i porównania ofert: 

1. Konsorcjum firm: 
   -   BUDIMEX S.A. – Lider, ul. Stawki 40, 01-040 WARSZAWA;  
   -   Ferrovial  Agroman S.A. – Partner 
     Campo de las Nacionales 
     Ribera del Loira, 42, 28042 Madryt; 
     cena brutto  24 357 405,00  zł, 
     cena netto   24 357 405,00 zł, 
 
2. Hydrobudowa Gda ńsk S.A., ul. Grunwaldzka 135, 80-264 GDA ŃSK;  
  cena brutto  24 626 854,68 zł, 
  cena netto   24 626 854,68 zł, 

 
3. Przedsi ębiorstwo Robót In żynieryjnych POL-AQUA S.A. ,  
     ul. Adama Branickiego 15, 02-972 WARSZAWA ;  
  cena brutto  40 560 975,61  zł, 
  cena netto   40 560 975,61 zł, 
 
4. Wykonawcy: 
   -  Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o., ul. O packa 12, 
    80-338 GDAŃSK;  
   - Zakład robót Hydrotechnicznych UW SERVICE Sp. z o.o.,  
     ul. Ogi ńskiego 14A/1, 71-431 SZCZECIN; 
cena brutto  33 236 698,85 zł, 
cena netto   33 236 698,85 zł, 
 
5. Konsorcjum firm: 

- MOSTOSTAL, WARSZAWA S. A. – Lider, ul. Konstrukto rska 11A,  
  02-673 WARSZAWA;  
- AARSLEFF Sp. z o.o. – Partner, Aleja Wy ścigowa 6, 
 02-681 WARSZAWA; 

cena brutto  28 400 346,70 zł, 
cena netto   28 400 346,70 zł, 
 
6. ENERGOPOL – Szczecin S.A., ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 SZCZECIN;  
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      cena brutto  35 176 566,84 zł, 
cena netto    35 176 566,84 zł. 

 
Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP 

wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia następujących Wykonawców 
(oferta nr  2 i 3).  

 
- Przedsi ębiorstwo Robót In żynieryjnych POL-AQUA S.A., 
 ul. Adama Branickiego 15, 02-972 WARSZAWA – oferta  nr 3, 
 
- Hydrobudowa Gda ńsk S.A., ul. Grunwaldzka 135, 80-264 GDA ŃSK- oferta nr 2,  
 

Zgodnie z treścią powyższego przepisu z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu 
terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o 
którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania 
ofertą.  

Wykonawca składający ofertę nr 3 nie odpowiedział na wniosek 
Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą oraz 
nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, natomiast Wykonawca  
składający ofertę nr 2 złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie 
terminu związania ofertą jednak bez jednoczesnego przedłużenia okresu ważności 
wadium lub wniesienia nowego wadium. 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy PZP – ofertę Wykonawcy wykluczonego 
uznaje się za odrzuconą. 
 

Zamawiający informuje nadto, iż następujący Wykonawcy nie przedłużyli 
okresu związania ofertą – oferty te wygasły przed dokonaniem wyboru 
najkorzystniejszej oferty: 

 
- Konsorcjum firm: 

- MOSTOSTAL, WARSZAWA S. A. – Lider, ul. Konstrukto rska 11A,  
  02-673 WARSZAWA;  
- AARSLEFF Sp. z o.o. – Partner, Aleja Wy ścigowa 6, 
 02-681 WARSZAWA 
- oferta nr 5, 

 
 - ENERGOPOL – Szczecin S.A., ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 SZCZECIN  
           –  oferta nr 6. 
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Zamawiający informuje dodatkowo, iż w wykonaniu wyroku Krajowej Izby 
Odwoławczej z dnia z dnia 09 stycznia 2013 roku (KIO 2783/12), wezwał 
Wykonawcę – konsorcjum w składzie Budimex S.A. oraz Ferrovial Agroman S.A. do 
złożenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość 
ceny, w celu ustalenia, czy oferta tego Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Mając na uwadze złożone wyjaśnienia oraz na podstawie analizy ceny 
ofertowej wykonanej przez eksperta powołanego przez Zamawiającego,  dokonano 
ponownej oceny ofert. 

 Zamawiający za najkorzystniejszą  uznał ofertę złożoną przez konsorcjum w 
składzie:  Budimex S.A. oraz Ferrovial Agroman S.A. 

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP Zamawiający 

informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy umowa w sprawie zamówienia 
publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 
niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 
Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować 

się z Zamawiającym w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze oferty i uzgodnić termin podpisania umowy. 
 

 
 
 
                                                                  PODPISAŁ 
                                        Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 
                                                           Andrzej Borowiec 
 
 
 
 

 
 
 
 


