
 

 
 

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE 
DZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU 

ul .  Wały Chrobrego 1 -2 ,  70 -500 Szczecin  
te lefon (+48 91) 480 9  676,  fax (+48 91) 480 97 48  

  www.am.szczecin.p l ,  e -mai l :ar@am.szczecin.p l  
 

Szczecin, 16.04.2015 r.  
 
 
Nr sprawy : AR/272-2/15 

         
Dotyczy: zamówienia publicznego nr AR/272-2/15 na „Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji 

projektowej dla zadania – Przebudowa budynku dydaktycznego nr 2 (stara szkoła) na 
potrzeby Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie  przy ul. Willowej 2 
(nr działki: 4/14 obr. 3018 Nad Odrą 18)”. 

 

Zawiadomienie o powtórnym wyborze oferty 
 

Na podstawie art. 92 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232 z późn. zm.), Zamawiający 
zawiadamia o powtórnym wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
I. 

Akademia Morska w Szczecinie – dalej Zamawiający, działając na podstawie art. 92 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej p.z.p., 
zawiadamia o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres 
wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy 
(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 
oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

2) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa 
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

II. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena oferty  

brutto  
w zł  

Liczba 
punktów 

wg 
kryterium 

cena 

Wysokość 
kary 

umownej  
w % 

Liczba 
punktów 

wg 
kryterium 
Wysokość 

kary 
umownej 

Łączna 
Liczba 

punktów 

1 
GPVT Pracownia Architektoniczna S.C. 
ul. Pamiątkowa 2/37 
61-512 Poznań 

110 700,00 90,00 0,6 10 

100 

Rezygnacja  
z podpisania 

umowy 

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


 
III. Wybór oferty wraz z uzasadnieniem: 
 

W związku z faktem, iż Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu GPVT Pracownia 

Architektoniczna S.C. ul. Pamiątkowa 2/37 61-512 Poznań, który otrzymał maksymalną 

liczbę punktów – 100, odmówił podpisania umowy, Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 3 

ustawy p.z.p., który stanowi: „Jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana, uchyla się 

od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (…) zamawiający może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 

badania i oceny (…).” wybiera ofertę drugiego w kolejności Wykonawcy,  tj. IZOMORFIS – 

Pracownia Architektoniczna – Piotr Fiuk UL. Bronisławy 17/8, 71-533 Szczecin w cenie 

brutto: 128 305,00 zł, wysokość kary umownej: 0,5 %. 

  

IV.Informacje dotyczące zawarcia umowy: 

 
Zamawiający informuje, że umowa z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę 

w powtórnym wyborze oferty zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2  PZP. 

O terminie podpisania umowy wygrywający Wykonawca zostanie powiadomiony 

telefonicznie. 

 

 

 

 

2 
PPUH VITARO Wojciech Jędrzejczyk 
Dziepółć 3 
97-500 Radomsko 

70 110,00 
Oferta 

odrzucona 
0,5 

Oferta 
odrzucona 

Oferta 
odrzucona 

3 
WK Architekci sp.  z o.o. s.k. 
ul. Zdobywców Monte Cassino 23 
61-695 Poznań 

329 640,00 30,15 0,5 0 30,15 

4 

Spółka Projektowania Architektonicznego  
Sadowski Sadowska sp.  z o.o. s.k. 
ul. Podlaska 13 
60-623 Poznań 

527 670,00 18,81 0,6 10 28,81 

5 
IZOMORFIS – Pracownia Architektoniczna – 
Piotr Fiuk 
UL. Bronisławy 17/8, 71-533 Szczecin 

128 305,00   77,58   0,5   0 77,58 

6 
PORTAL-PP sp. z o.o. s.k. 
Ul. Bł. Królowej Jadwigi 47/9 
70-300 Szczecin 

152 274,00 65,34 0,6 10 75,34 


