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Dotyczy: zamówienia publicznego nr AT/21/05/2014 na „Kompleksowy remont instalacji 
elektrycznej X pietra wraz z robotami towarzyszącymi w Studenckim Domu 
Marynarza KORAB Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Starzyńskiego 8” 

 
 

Akademia Morska w Szczecinie – dalej Zamawiający, działając na podstawie art. 
92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi 
zmianami – 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) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne; 

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

I. 
Za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu uznano ofertę nr 1 firmy 
EL-BUD Sebastian Pawlik z siedzibą 73-108 Kobylanka  ul. Bolesława Chrobrego  
20 i, z ceną ofertową brutto: 163 481,48 zł, która w jedynym w kryterium oceny ofert: 
cena 100%  uzyskała największą liczbę punktów 100.  

W przedmiotowym postępowaniu złożono trzy oferty. Poniżej przedstawiamy tabelę 
zawierającą wykaz pozostałych Wykonawców biorących udział w przedmiotowym 
postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert z punktacją 
przyznaną w jedynym kryterium, jakim była cena. 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Cena oferty  
brutto *w zł  

Liczba punktów 
wg kryterium 

cena 

ELEKTROAPARATURA sp. z o.o. 
71-465 Szczecin  ul. Harcerzy 3/5 

195 811,98 83,49 

HOME AUDION Izabela Zalewska  
70-780 Szczecin ul. Trygława 20 

263 125,04 
Oferta 

odrzucona  

 
II. 

Zamawiający wyklucza Wykonawcę: HOME AUDION Izabela Zalewska 70-780 
Szczecin ul. Trygława 20- oferta nr 2  na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy p.z.p, 
który stanowi: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również 
wykonawców, którzy: (…) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 



 
 
 

Uzasadnienie: 
 

Zamawiający w dniu 06.03.2014 wezwał Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy 
p.z.p., do złożenia między innymi dokumentów w zakresie wykazania spełniania przez 
Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX 
SIWZ ust. 1 pkt 2) tj: wykazu zawierającego co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia oraz załączeniem 
dowodów (dokumentów) określających, czy wskazane w wykazie ww. roboty zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca w swojej ofercie wykazał dwie 
roboty budowlane, z których jedna na dzień składania ofert nie była wykonana.  
Wykonawca w dniu 10.03.2014r. dostarczył Zamawiającemu kserokopie protokołu odbioru 
robót wraz z referencją dla innej roboty budowlanej jednakże złożone dokumenty nie zostały 
potwierdzone za zgodność z oryginałem. 
 
Biorąc powyższe pod uwagę, Wykonawca nie wykazał spełniania warunku wiedzy  
i doświadczenia i został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy p.z.p. 

 
III 
Ponadto, oferta wykonawcy zostaje odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy 
p.z.p, który stanowi: „Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”. 
 

 
IV. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa o zamówienie publiczne  
zostanie podpisana w terminie zgodnym z art. 94 ust. 1 pkt 2) który stanowi: „Zamawiający 
zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie 
(…) nie krótszym nie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 
dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób - w przypadku zamówień, których wartość jest 
mniejsza nie kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8”. 
O terminie podpisania umowy Wykonawca wyłoniony w postępowaniu zostanie 
powiadomiony telefonicznie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. adresat, 
2. a/a 


