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ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Nr referencyjny: PO-II-370/ZZP-3/05/12 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji In żyniera w rozumieniu 
Warunków Kontraktowych FIDIC oraz wykonywanie w imi eniu i na rzecz 
Zamawiaj ącego czynno ści i/lub obowi ązków Monitoringu Przyrodniczego  
dla Inwestycji pod nazw ą: „Modernizacja toru wodnego Świnouj ście-Szczecin 
(Kanał Piastowski i Mieli ński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia”  

 
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759; z późn. zm. – dalej 
„ustawa PZP”), Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC 
oraz wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego czynności i/lub obowiązków Monitoringu 
Przyrodniczego dla Inwestycji pod nazwą: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin 
(Kanał Piastowski i Mieliński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia”,  
za najkorzystniejszą została uznana  

oferta Nr II , złożona przez Grontmij Polska Sp. z o.o. 

z siedzib ą w Poznaniu , ul. Zi ębicka 35 , 

z ceną wykonania zamówienia: 2 996 610,87 zł 

 
Uzasadnienie wyboru: 
Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, 
jego oferta jest prawidłowa, uwzględnia wymagania opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, jest zgodna z ustawą PZP oraz otrzymała 100 punktów w kryterium najniższa cena.  
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Jednocześnie, Zamawiający przedstawia informacje o wszystkich Wykonawcach, 
którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu: 

I. Konsorcjum firm: 
1. ECM Group Polska S.A. – Lider Konsorcjum, 

ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa 
2. Ingenieria IDOM International S.A.,  

Avenida Monasterio de El Escorial 4, 28049 Madrit 
3. NBQ Sp. z o.o. ul. Gdańska 3c, 70-660 Szczecin 

Cena brutto:   7 373 850,00 zł 

II. Grontmij Polska Sp. z o.o. 
ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań 

Cena brutto:  2 996 210,87 zł 

III. Konsorcjum firm: 
1. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „EKO-INWEST” S.A. – Lider Konsorcjum, 

ul. Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin 
2. Cowi Polska Sp. z o.o.,  

ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław 

Cena brutto:  3 554 700,00 zł 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 Zamawiający informuje, iż, zgodnie z dyspozycją 
art. 90 ust. 3, art. 89 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy PZP, odrzucił ofert ę Nr III, złożoną przez konsorcjum 
firm: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „EKO-INWEST” S.A. – Lider Konsorcjum  
oraz Cowi Polska Sp. z o.o., ponieważ oferta Wykonawcy zawiera błędy w obliczeniu ceny,  
co skutkuje zaproponowaniem rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia.  
Na wezwanie Zamawiającego, w trybie art. 90 ust. 1 ustawy PZP, do złożenia wyjaśnień 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w celu ustalenia, czy oferta 
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Wykonawca oświadczył, 
że kalkulacja ceny ofertowej zawiera błąd, który ma istotny wpływ na cenę oferty. Błąd ten polega 
na pominięciu przy zsumowaniu niektórych znaczących elementów cenotwórczych i spowodował 
bezzasadne zaniżenie ceny całkowitej oferty. Zdaniem Wykonawcy jego oferta nie zawiera cen 
realnych, które stanowią pokrycie kosztów przedmiotowego zamówienia.  

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP Zamawiający informuję,  
że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, 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 Urz ędu Morskiego w Szczecinie 

Andrzej Borowiec 


