
 

 
AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE 

DZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU 
ul. Wały Chrobrego 1-2, 70 -500 Szczecin 

telefon (+48 91) 480 96 76, fax (+48 91) 480 97 48 
www.am.szczecin.pl, e-mail:ar@am.szczecin.pl  

Szczecin, 25.07.2017 r.  
 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego nr AR/272-03/17 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 

publicznych pod nr 546417-N-2017 w dniu 06.07.2017 r. w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Roboty budowlane związane z rozprowadzeniem instalacji 

wewnętrznych, dociepleniem wewnętrznym oraz wykonaniem tynków i ścianek GK w 

Budynku dydaktycznym nr 2 przy ul. Willowej 2”. 
 

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2) ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

z dnia  29 stycznia 2004 z późniejszymi zmianami, który stanowi: „o unieważnieniu 

postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich 

wykonawców, którzy: złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie 

terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne” - Akademia Morska  

w Szczecinie jako Zamawiający, zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego 

postępowania. 

 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: 
 

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zostały złożone trzy oferty.  

Poniżej Zamawiający przedstawia wykaz Wykonawców biorących udział w przedmiotowym 

postępowaniu wraz z zaoferowaną ceną, terminem gwarancji i karą umową. 
 

Oferta nr 1 

Firma SZPONAR  Kompleksowe Usługi Budowlane Edward Szponar 

71-445 Szczecin, ul. Lenartowicza 2/11,  

Cena: 1 992 958,01 zł 

Gwarancja:36 miesięcy 

kara umowna: 0,2 % 

 

Oferta nr 2 

HD Construction Sp. z o.o. 70-132 Szczecin ul. Ruska 45 

Cena: 1 694 088,07 zł 

Gwarancja:60 miesięcy 

kara umowna: 0,2 % 

 

Oferta nr 3 

Gamles Sp. z o.o.  70-535 Szczecin ul, Wielka Odrzańska  28 

Cena: 2 561 466,41 zł 

Gwarancja:36 miesięcy 

kara umowna: 0,2 % 

 

Cena najkorzystniejszej oferty, która wpłynęła przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj.: 1 527 104,61 zł brutto (słownie: jeden milion 

pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto cztery złote 61/100). Ponadto Zamawiający nie ma 

możliwości zwiększenia tej kwoty. 

 

http://www.am.szczecin.pl/


 

 

Uzasadnienie prawne unieważnienia: 

Akademia Morska w Szczecinie unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 93. ust. 1 pkt 4) ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, który 

stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę 

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. 

 


