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Szczecin, 13.08.2014 r.  
         
 
 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego nr AR/83/07/2014 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień publicznych 

pod nr 214022 - 2014 w dniu 26.06.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Przebudowa fragmentu 1 piętra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz konserwacja 
klimatyzacji, wentylacji, systemów SWiN, CCTV, modernizacja toalet oraz modernizacja dachu 
w budynku dydaktycznym nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2- 4  
(nr działki 4/14  obr. 3018 Nad Odrą 18) na potrzeby projektu „Utworzenie Centrum Badania 
Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony  Środowiska” w podziale na 3 zadania. 

 
 

I. 

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

1) wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie poszczególnych zadań, 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 i 2, po którego upływie umowa  
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

 
Za najkorzystniejszą ofertę w zad. nr 1 uznano ofertę: nr 1 Przebudowa fragmentu I piętra  
w budynku Dydaktycznym nr 1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz konserwacja 
klimatyzacji, wentylacji, systemów SWiN, CCTV pod potrzeby projektu "Utworzenie Centrum 
Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska";. – Przedsiębiorstwo Budowlane 
„INTERBUD” sp. z o.o.,  z siedzibą 71-641 Szczecin ul. Łyskowskiego 16, z ceną 
ofertową brutto: 1 511 066,59, która w jedynym kryterium oceny ofert „cena” uzyskała 
największą liczbę punktów 100.  

W przedmiotowym postępowaniu do zadania nr 1 złożono jedną ofertę. 

Ad. 2) 
Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienie publiczne  
w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a p.z.p. nastąpi niezwłocznie. 
O terminie podpisania umowy wygrywający Wykonawca zostanie powiadomiony 
telefonicznie. 
 

II. 
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” - Zamawiający, zawiadamia 
o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. 
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Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: 
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie została złożona jedna oferta na zadanie nr 2: 
Modernizacja toalet w budynku Dydaktycznym nr 1 pod potrzeby projektu "Utworzenie Centrum 
Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska"; Cena oferty, która wpłynęła 
przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj: zadanie  
nr 2: 141 546,63 zł brutto (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy  pięćset czterdzieści sześć 
złotych 63/100. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty. 
 
Poniżej Zamawiający przedstawia tabelę zawierającą wykaz Wykonawców biorących udział  
w przedmiotowym postępowaniu wraz z zaoferowaną ceną.  
 

Nr 
zadania 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena oferty  

brutto w zł 

2 2 
F.H.U. SABPOL II Sebastian Lityński 
74-100 Gryfino Wirów ul. Okrężna 25 A 

175 637,53 

 
 

Na zadanie  3 Modernizacja dachu budynku Dydaktycznego nr 1 pod potrzeby projektu 
"Utworzenie Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska";nie wpłynęła 
żadna oferta. 
 
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” oraz na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy, 
który stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie 
złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek  
o dopuszczenie do udziału w postepowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,  
z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”. 

 


