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AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE 
DZIAŁ TECHNICZNY 

u l .  Wały  Chrobrego 1 -2  70  -500  Szczec in  
te le fon  (+48 91)  480  9 332 fax  (+48 91)  480 9 748  

www.am.szczec in .p l  e -mai l :a t@am.szczec in .p l   

Szczecin, 22.06.2015 r.  

 
 

        
Dotyczy: zamówienia publicznego nr AT/272- 8/15 „Częściową wymianę okien drewnianych  

wraz z obróbkami w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie,  

ul. Wały Chrobrego”  

 

 
 

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 3 firmy  

Zakład Ogólnobudowlany- Stolarstwo Eksport Import  Dariusz Nowak z siedzibą  64-100 

Leszno ul. Mielżyńskich 12, z ceną ofertową brutto: 62 221,68 zł   i terminem gwarancji:  60 

miesięcy, która w kryteriach oceny ofert: cena 95 %, gwarancja 5 %  uzyskała największą liczbę 

punktów tj. 97,5.  

W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert. Poniżej przedstawiamy tabelę 

zawierającą wykaz pozostałych Wykonawców biorących udział w przedmiotowym 

postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert z punktacją 

przyznaną w kryteriach jakimi były cena i gwarancja. 
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Zakład Ogólnobudowlany-  

Stolarstwo Eksport Import 

 Dariusz Nowak 

64-100 Leszno  

ul. Mielżyńskich 12 

62 221,68 95,00 60 2,5 97,5 

1 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

WOMA 

25-116 Kielce ul. Ściegiennego 221 

82 575,74 71,58 60 2,5 74,08 
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Handel Produkcja Usługi  

Stolarskie GRAB Zenon Grabowski 

24-310 Karczmiska Słotwiny 123 

109 470,32 54,00 60 2,5 56,50 

1 
Jarosław Kozłowski MAISON Polska  

63-708 Rozdrażew,  Dąbrowa 69 
62 849,48 ______ 60 _______ _______ 

5 

Okna – Kołodziejczyk Janusz 

Kołodziejczyk 

34-451 Tylmanowa Oś. Mastalerze 

33F 

64 200,62 ______ 60 ______ ______ 

 

II. 

Zamawiający wyklucza Wykonawców:  

1)  Jarosław Kozłowski MAISON Polska  63-708 Rozdrażew,  Dąbrowa 69-oferta nr 1 , 

2)  Okna – Kołodziejczyk Janusz Kołodziejczyk, 34-451 Tylmanowa Oś. Mastalerze 33F 

oferta nr 5, 

 na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy p.z.p, który stanowi: Z postępowania o udzielenie 

zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: (…) nie wnieśli wadium do  

upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym 

mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.” 
 

Uzasadnienie: 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymagał wniesienia wadium. Zgodnie  

z zapisem określonym w rozdziale XI ust. 3 SIWZ cyt: 

„3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie 

pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.” 

Wadia Wykonawców wpłynęło na konto Zamawiającego po upływie terminu składania ofert. 

Kwotę zaksięgowano na koncie Akademii Morskiej dla wykonawcy : 

1)   Jarosław Kozłowski MAISON Polska  16.06.2015r., 

2)  Okna – Kołodziejczyk Janusz Kołodziejczyk  15.06.2015r.o godz. 12.11,  

natomiast termin składania ofert upłynął 15.06.2015 r. o godz. 10:30. 

Biorąc powyższe pod uwagę, w/w Wykonawcy nie wnieśli wadium przed upływem terminu 

składania ofert i zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

 

III. 
 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp, oferty Wykonawców wykluczonych z postępowania uznaje się 

za odrzucone. 

 

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. 


