
                     

           
 

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

 
tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl 

Znak :  
        PO-II-370/ZZP-3/39/12   

 

       Szczecin, dnia 11.09.2012 r. 

 
  

Według rozdzielnika 
 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na: REMONT PARKINGU NA TERENIE KAPITANATU PORTU 
SZCZECIN,  Nr  referencyjny -  PO-II-370/ZZP-3/39/12. 
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na: REMONT PARKINGU NA TERENIE KAPITANATU PORTU 
SZCZECIN, wpłynęło w terminie osiem ofert: 

 
1. Przedsiębiorstwo Budowlane INWEST-BUDOWA Adam Kisiel, ul. Duńska 

64/2, 71-795 SZCZECIN, za kwotę brutto 443 622,55 zł ;   
2. ELBUD Spółka Cywilna Jarosław Sajewicz, Elżbieta Tomasiak, ul. Hangarowa 

2, 70-767 SZCZECIN, za kwotę brutto – 462 436,34 zł;   
3. Usługi Transportowo-Budowlane – Bernard Baranowski, ul. Glinna 4A, 74-106 

STARE CZARNOWO; za kwotę brutto – 489 580,00 zł zł ;   
4. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych ODRABUD Sp. z o.o., ul. 

Gdańska 14 A-B, 70-660 SZCZECIN, za kwotę brutto – 529 164,87 zł;  
5. INTERBAU Sp. z o.o., ul. Flisacza 17/6, 74-100 GRYFINO, za kwotę brutto – 

425 219,95 zł;  
6. Zakład Inżynieryjno-Budowlany NIEDOŚPIAŁ Sp. z o.o., ul. Sosnowa 6A, 71-

468 SZCZECIN, za kwotę brutto – 459 544,65 zł;  
7. Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS – NET S.A., 
      ul. Tanowska 8,  72- 010 POLICE, za kwotę brutto – 699 401,83 zł; 
8. NORD-BUD Wiesław Gąsiorowski, ul. Wyszyńskiego 5/4, 72-009 POLICE,  
       za kwotę brutto – 467 903,96 zł. 

Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy z 29.01.2004 roku Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający odrzucił 5  ofert: 

1. Przedsiębiorstwo Budowlane INWEST-BUDOWA Adam Kisiel, ul. Duńska 
64/2, 71-795 SZCZECIN, 

2. ELBUD Spółka Cywilna Jarosław Sajewicz, Elżbieta Tomasiak, ul. Hangarowa 
2, 70-767 SZCZECIN, 

3. Szczecińskie Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych ODRABUD Sp. z o.o., ul. 
Gdańska 14 A-B, 70-660 SZCZECIN, 

4. Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS – NET S.A., 
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      ul. Tanowska 8,  72- 010 POLICE, 

5. NORD-BUD Wiesław Gąsiorowski, ul. Wyszyńskiego 5/4, 72-009 POLICE.  
 

Ad.1  

Wykaz pozycji  kosztorysu ofertowego Wykonawcy, który jest  niezgodny z 
przedmiarem robót stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ : 
 

Poz. kosztorysu niezgodne z 
przedmiarem robót 

Jest Winno być 

  26. opis poz. niezgodny z     
przedmiarem 

Warstwa górna po 
zagęszczeniu 8 cm 

Warstwa górna po 
zagęszczeniu 10 cm 

 
Poza tym brak jest polisy OC. 
 
Ad. 2 
 
Wykaz pozycji  kosztorysu ofertowego Wykonawcy, który jest  niezgodny z 
przedmiarem robót stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ :                                                                
 

Poz. kosztorysu niezgodna  
z przedmiarem robót 

Jest Winno być 

  11. opis poz. niezgodny z     
przedmiarem 

Ręczne wykonanie koryta na 
całej szerokości jezdni i 
chodników – za każde dalsze 
5 cm głębokości 

Ręczne wykonanie koryta na 
całej szerokości jezdni i 
chodników – za każde dalsze 5 
cm głębokości, krotność=4 

  14. opis poz. niezgodny z     
przedmiarem 

  Ręczne wykonanie koryta 
na całej szerokości jezdni i 
chodników – za każde dalsze 
5 cm głębokości 

Ręczne wykonanie koryta na 
całej szerokości jezdni i 
chodników – za każde dalsze 5 
cm głębokości, krotność=4 

  15. opis poz. niezgodny z     
przedmiarem 

Mechaniczne wykonanie 
koryta na całej szerokości 
jezdni i chodników – za każde 
dalsze 5 cm głębokości 

Mechaniczne wykonanie koryta 
na całej szerokości jezdni i 
chodników – za każde dalsze 5 
cm głębokości, krotność=4 

  18. opis poz. niezgodny z     
przedmiarem 

Wywóz ziemi samochodami 
samowyładowczymi – za 
każdy nast. 1km 

Wywóz ziemi samochodami 
samowyładowczymi – za każdy 
nast. 1km, krotność=10 

  20. opis poz. niezgodny z     
przedmiarem 

Wywóz samochodami 
samowyładowczym gruzu z 
rozbieranych konstrukcji – za 
każdy nast. 1 km 

Wywóz samochodami 
samowyładowczym gruzu z 
rozbieranych konstrukcji – za 
każdy nast. 1 km, krotność=10 

30. opis poz. niezgodny z  
przedmiarem 

Podbudowa z kruszywa 
betonowego z recyklingu – za 
każdy 1 cm grubości po 
zagęszczeniu 

  Podbudowa z kruszywa 
betonowego z recyklingu – za 
każdy 1 cm grubości po 
zagęszczeniu, krotnośc=5 

61. opis poz. niezgodny z 
przedmiarem 

Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki zaprawy 
cementowej, dodatek lub 
potrącenie za zmianę 
grubości o 10 mm 

Warstwy wyrównawcze pod 
posadzki zaprawy cementowej, 
dodatek lub potrącenie za 
zmianę grubości o 10 mm, 
krotność=3 

63. opis poz. niezgodny z 
przedmiarem  

Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych o śr. 1000 mm w 
gotowym wykopie, za każde 
0.5 m różnicy głęb. 

  Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych o śr. 1000 mm w 
gotowym wykopie, za każde 0.5 
m różnicy głęb. krotność= -1 

 
 
Poza tym brak jest  Załącznika Nr 6. 
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Ad. 3 
Wykaz pozycji  kosztorysu ofertowego Wykonawcy, który jest  niezgodny z 
przedmiarem robót stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ : 
 

Poz. kosztorysu niezgodne z 
przedmiarem robót 

Jest Winno być 

1. 892,475 m2   956,271 m2 
3. 801,105 m2 1009,356 m2 
12. 1216,387 m2 1288,975 m2 
34. 97,000 m2 200,425 m2 

 
Ad. 4 
 
Wykaz pozycji  kosztorysu ofertowego Wykonawcy, który jest  niezgodny z 
przedmiarem robót stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ : 
 
 

Poz. kosztorysu niezgodna  
z przedmiarem robót 

Jest Winno być 

  25.  792,669 m2 663,771 m2 
  28. opis poz. niezgodny z     

przedmiarem 
Podbudowa z kruszywa 
naturalnego - warstwa po 
zagęszczeniu 20 cm 

Podbudowa z kruszywa 
naturalnego stabilizowanego 
cementem- warstwa po 
zagęszczeniu 20 cm 

  29. opis poz. niezgodny z     
przedmiarem 

  Podbudowa z kruszywa 
betonowego – warstwa dolna 
po zagęszczeniu 15 cm, 
krotność=1.33 

Podbudowa z kruszywa 
betonowego z recyklingu o 
grubości po zagęszczeniu 20cm 

  30. opis poz. niezgodny z     
przedmiarem 

Podbudowa z kruszywa 
betonowego – warstwa dolna 
– za każdy dalszy 1 cm grub. 
po zagęszcz., krotność=1.33 

Podbudowa z kruszywa 
betonowego z recyklingu– za 
każd 1 cm grubości po 
zagęszcz., krotność=5 

  64. opis poz. niezgodny z     
przedmiarem 

Humusowanie skarp z 
obsianiem przy gr. warstwy 
humusu 5 cm 

Odtworzenie terenów zielonych 
przy gr, warstwy humusu 15 cm 

 
 
Poza tym Wykonawca załączył do oferty ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną 
tylko na kwotę 500.000 zł,  ważną do 19.10.2013 r. oraz nie załączył wymaganego 
Załącznika nr 6. 
 
Ad. 5 
 
Wykaz pozycji  kosztorysu ofertowego Wykonawcy, który jest  niezgodny z 
przedmiarem robót stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ : 
 
 

Poz. kosztorysu niezgodna  
z przedmiarem robót 

Jest Winno być 

  1.  892,475 m2 956,271 m2 
  3.  801,105 m2 1009,356 m2 
 12.  1216,387 m2 1288,975 m2 
 34.  97,000 m2 200,425 m2 
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Zamawiający dokonał wyboru oferty Nr 5 –  INTERBAU Sp. z o.o.,  ul. Flisacza 17/6, 
74-100 GRYFINO, za kwotę brutto – 425 219,95 zł;  

Uzasadnienie wyboru : oferta zawiera najniższą cenę, spełnia wymagania opisane 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz jest zgodna z ustawą 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. 

Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z 
Zamawiającym w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia 
o wygraniu postępowania i uzgodnić termin podpisania umowy. 

 
Dziękuję za złożenie ofert w  niniejszym przetargu i zapraszam do udziału w 
kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 
                                                                                   
 
 
 
 
 
                                                                                   PODPISAŁ 
                                                            Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 
                                                                             Andrzej Borowiec 


