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Dotyczy: zamówienia publicznego nr AT/262-06/19 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych pod nr 541671-N-2019 w dniu 25.04.2019 r. w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Remont węzłów sanitarnych w 3 pokojach części hotelowej Domu 
Pracy Twórczej Akademii Morskiej w Szczecinie, Świnoujście ul. Komandorska 5, wraz z 
robotami towarzyszącymi 

 
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 została złożono 2 (dwie) oferty. Poniżej 
Zamawiający przedstawia wykaz Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu 
wraz z zaoferowaną ceną, terminem gwarancji i karą umowną. 
 
Oferta nr 1 

FHU Sabpol II Sebastian Lityński Wirów, ul. Okrężna 25 A, 74-100 Gryfino  
    Cena:         209 123,23 zł       - 52,58 pkt 

Gwarancja: 36  miesięcy-       - 18,00 pkt 
kara umowna:      0,6%            -    6,00 pkt 
Łączna liczba punktów:          76,58 pkt 

 
Oferta nr 1 

Zakład Produkcyjno - Usługowy „KUST” Marian Kurkowicz, Mirosław Stupak Spółka 
Cywilna, 70- 035 Szczecin ul. Kolumba 88/89 

    Cena:         502 232,00 zł       - 60,00 pkt 
Gwarancja: 36  miesięcy-       - 18,00 pkt 
kara umowna:      0,5%            -    7,14 pkt 
Łączna liczba punktów:          85,14 pkt 

 
Cena najkorzystniejszej oferty, która wpłynęła przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj: 104 550,00 zł brutto (słownie: sto cztery tysiące 
pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100). Ponadto Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej 
kwoty. 
 
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”. 


