
                     

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 
Pl. Batorego  4,   70-207 Szczecin 

 
tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl 

Znak : PO-II-370/ZZP-3/ZIU-I/02/09 
         

                Szczecin, dnia 10 lipca 2009 r. 

 
  

              Wg rozdzielnika 
 
 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: Pełnienie Funkcji InŜyniera Kontraktu wraz z pełnieniem Nadzoru 
Inwestorskiego na zadaniu „Przebudowa Falochronu Wschodniego w Świnoujściu”, numer 
sprawy PO-II-370/ZZP-3/ZIU-I/02/09. 
 
 

Informuję niniejszym, Ŝe w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pięć  ofert: 

1. ECM Group Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, 

    za kwotę brutto -   1.572.580,00 zł, 

2. Grontmij Polska  Sp. z o.o., Ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań,  

    Grontmij Nederland B.V., De Holle Bilt 22, 3732 HM De Bilt, Holandia 

    za kwotę brutto -  2.598.600,00 zł, 

3. Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Eko-Inwest S.A., ul. Lucjana Szenwalda 20,       
71-281 Szczecin – Lider konsorcjum 

 COWI POLSKA Spółka z o.o., ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław 

     za kwotę brutto – 2.304.581,28 zł, 

4. PM Group Polska Sp. z o.o., ul. Klecińska 125, 54-424 Wrocław – Lider konsorcjum, 

    Jarosław Kokolus Usługi Inwestycyjne „Konsult-Bud”, ul Matejki 30, 72-510 Wolin – 
Partner konsorcjum.   

     za kwotę brutto – 1.915.442,35 zł, 

5.  NIRAS A/S, Sortemosevej 2, DK-3450 Allerod 

     NIRAS Portconsult – PBP Sp. z o.o., ul. Nowy Rynek 2, 70-533 Szczecin, 

     za kwotę brutto – 2.621.434,00 zł. 

Po przeprowadzeniu  badania i oceny złoŜonych ofert, dokonano wyboru oferty Nr 3,  

Przedsi ębiorstwo Usług Inwestycyjnych Eko-Inwest S.A., ul. Lucjana Szenwalda 20,       
71-281 Szczecin – Lider konsorcjum 

 COWI POLSKA Spółka z o.o., ul. Legnicka 56, 54-204  Wrocław 

    za kwotę brutto -   2.304.581,28 zł. 

 

Uzasadnienie wyboru : oferta spełnia wymagania opisane w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ) oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych z 
dnia 29 stycznia 2004 roku. 
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Jednocześnie informuję, Ŝe w postępowaniu wykluczono Wykonawców i odrzucono 
następujące oferty: 

Ofert ę Nr 1,  ECM Group Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, 

Zamawiający, po dokonaniu analizy oferty Nr 1 a takŜe  nadesłanych dokumentów                 
i wyjaśnień, działając na podstawie postanowień art. 24 ust. 2  pkt 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych wykluczył Wykonawcę  jw.  i uznał  jego ofertę  za odrzuconą.  

Uzasadnienie: 
Zamawiający zwrócił się z prośbą o uzupełnienie złoŜonej oferty, zgodnie z  wymogiem 
SIWZ, Część I, w pkt 8.2.1a), o co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu nadzoru 
nad realizacją budowy, remontu lub przebudowy budowli hydrotechnicznej, o wartości robót 
budowlanych brutto nie mniejszej niŜ 10.000.000 zł. Wykonawca w swym wyjaśnieniu 
wskazał na te same usługi, jakie wykazał w swej ofercie tj. na usługi: 

- „Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – gospodarka osadami” 
- „Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – technologia uzdatniania wody” 
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków Radocha II i budowa kolektora Bobrek” 
- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w gminie  

Stare Babice” 
wyjaśniając ponadto, Ŝe na podstawie definicji budowli hydrotechnicznej, zawartej w wersji  
internetowej Encyklopedii PWN, stacje uzdatniania wody i oczyszczalnie ścieków są 
budowlami hydrotechnicznymi. 
Zdaniem Zamawiającego takie wyjaśnienie nie moŜe być zaakceptowane. 
Nie jest prawdą, Ŝe Zamawiający nie sprecyzował w pkt 8.2.1 IDW definicji budowli 
hydrotechnicznej, skoro w jego treści przywołał art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane, który stanowi jednoznaczną prawną wykładnię tej definicji.  Zapis art. 3 ust. 3 
ustawy Prawo Budowlane wyraźnie rozgranicza budowlę hydrotechniczną od oczyszczalni 
ścieków czy teŜ stacji uzdatniania wody.  
W Załączniku do ustawy z dnia 7 lipca 1997 Prawo Budowlane, która zgodnie z pkt 3 IDW 
jest podstawowym aktem prawnym, obowiązującym podczas realizacji niniejszego 
zamówienia, podane są kategorie obiektów budowlanych. Widocznym jest, Ŝe wyróŜnione są 
tam dwie odrębne kategorie: Kategoria XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, 
upustowe i regulacyjne oraz Kategoria XXX – obiekty słuŜące do korzystania z zasobów 
wodnych, w której wymienione są właśnie oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody.  
Przywołane w piśmie z dnia 26.06.2009 r. (znak: PO-II-370/ZZP-3/ZIU-I/02/09) 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, 
pomimo tego Ŝe nie zostało wskazane w treści IDW, jest wiąŜące dla Wykonawców, 
poniewaŜ jest to przepis wykonawczy do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.  
Internetowa encyklopedia PWN nie stanowi obowiązującej wykładni prawnej w tej kwestii. 

W tym stanie rzeczy zakwalifikowanie przez Wykonawcę zakładu uzdatniania wody i 
oczyszczalni ścieków do kategorii budowli hydrotechnicznych jest błędne. NaleŜy więc 
uznać, Ŝe Wykonawca nie udokumentował spełnienia warunku opisanego w SIWZ, Część I, 
w pkt 8.2.1 a), tak więc na mocy postanowień art. 24 ust. 2 pkt 3 Wykonawca podlega 
wykluczeniu z post ępowania, a jego ofert ę uznaje si ę za odrzucon ą.  
Jednocześnie naleŜy stwierdzić, Ŝe występuje przesłanka do odrzucenia oferty Wykonawcy 
na podstawie postanowień art. 89 ust.1 pkt 4 Ustawy Pzp.  
W odniesieniu bowiem do wyjaśnienia dotyczącego kalkulacji kosztów prac nurkowych 
Zamawiający stwierdza, iŜ Wykonawca nie wykazał w swym wyjaśnieniu w sposób 
dostateczny, Ŝe cena prac nurkowych (a w konsekwencji cena ofertowa za realizację całego 
zamówienia), jest skalkulowana na podstawie rzeczywistych kosztów i Ŝe nie jest to cena 
raŜąco niska.  W swoim wyjaśnieniu Wykonawca stwierdził, Ŝe „... Kwota wskazana w 
formularzu cenowym dotycząca prac nurkowych ... wynika z rozmów prowadzonych z 
przyszłymi Wykonawcami usługi”. Takie wyjaśnienie Wykonawcy nie zasługuje na 
uwzględnienie. 
Zamawiający na podstawie własnego, udokumentowanego rozeznania, dotyczącego wyceny 
pracy ekipy nurkowej, zgodnej z zapisem pkt 22.1 IDW, stwierdza jednoznacznie, Ŝe koszt 
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wynagrodzenia za tego rodzaju prace jest wielokrotnie wyŜszy od kwoty, wynikającej z 
kalkulacji, jakiej dokonał w swojej ofercie Wykonawca. Dodatkowym, rynkowym 
potwierdzeniem kosztu prac nurkowych, jakim dysponuje Zamawiający, są stawki za te prace 
wykazane w kosztorysach ofertowych Wykonawców ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych – przebudowę falochronu 
wschodniego w Świnoujściu, które to postępowanie biegnie równolegle z postępowaniem 
niniejszym. 
Ponadto, Zamawiający w Ŝadnym punkcie  SIWZ nie określił  wynagrodzenia Wykonawcy, 
jako wynagrodzenia ryczałtowego . Wręcz przeciwnie, zarówno w treści ogłoszenia o 
wszczęciu postępowania nr PO-II-370/ZZP-3/ZIU-I/02/09  jak i w treści SIWZ (pkt  5 oraz  pkt  
26 ppkt 7 IDW), Zamawiający poinformował  Wykonawców o zamiarze udzielenia zamówień 
uzupełniających oraz przewidział moŜliwość zmian zawartej umowy, w przypadku 
wystąpienia konieczności  wprowadzenia zmian zakresu i czasu realizacji nadzorowanych 
prac wykonawczych.  
Rzetelnie określone ceny jednostkowe, które z duŜym prawdopodobieństwem zostaną 
wykorzystane do kalkulacji kosztu przyszłych zamówień uzupełniających i dodatkowych są 
bardzo istotnym elementem złoŜonej oferty.  
Wyjaśnienie złoŜone przez Wykonawcę w tej kwestii  jest sprzeczne z SIWZ i uniemoŜliwia 
Zamawiającemu przeprowadzenie w przyszłości ww. kalkulacji. 
PoniewaŜ koszt prac nurkowych jest kosztem dominującym w kalkulacji kosztu całej usługi 
InŜyniera Kontraktu (spodziewanych jest 365 dni pracy zespołu nurkowego), to następstwem 
raŜąco niskiej ceny prac nurkowych jest takŜe raŜąco niska cena całego zamówienia. 
Zachodzą więc przesłanki do odrzucenia oferty na podstawie postanowień art. 89 ust. 1 pkt 4 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 Ofert ę Nr 2,   Grontmij Polska  Sp. z o.o., Ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań,  

            Grontmij Nederland B.V.,De Holle Bilt 22, 3732 HM De Bilt, Holandia 

Zamawiający po dokonaniu analizy oferty Nr 2 a takŜe nadesłanego wyjaśnienia 
dotyczącego uprawnień budowlanych Pana Grzegorza Siemińskiego, działając na podstawie 
postanowień art. 24 ust. 2  pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczył Wykonawcę 
jw.  i  uznał jego ofertę  za odrzuconą.  

Uzasadnienie: 
Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z prośbą uzupełnienie uprawnień budowlanych 
Pana Grzegorza Siemińskiego, o takie  uprawnienia, które wymagane są do pełnienia funkcji 
Inspektora Nadzoru o specjalności hydrotechnicznej, zgodnie z SIWZ. 
W nadesłanym wyjaśnieniu Wykonawca dokonał interpretacji przepisów Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r., na podstawie 
którego swe uprawnienia budowlane uzyskał Pan Siemiński. 
W ocenie Zamawiającego nadesłane wyjaśnienie nie uzasadnia posiadania Przez Pana 
Siemińskiego uprawnień budowlanych, wymaganych dla inspektora nadzoru o specjalności 
hydrotechnicznej. 
Jak bowiem wynika z jawnych zapisów zawartych w dokumencie nr 215/Sz/87 „Stwierdzenie 
przygotowania zawodowego ...” z dnia 13.10.1987, Pan Siemiński jest upowaŜniony do 
kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót ... w zakresie wszelkich budynków 
i budowli, z wył ączeniem  ... budowli hydrotechnicznych ...”. 
W tym stanie rzeczy Zamawiający uznał, Ŝe Wykonawca nie wykazał w swej ofercie, iŜ 
dysponuje wymaganym personelem tj. dwoma inspektorami uprawnionymi do nadzorowania 
wykonywania budowli hydrotechnicznych. 
Konkludując stwierdzam, Ŝe Wykonawca nie wykazał, Ŝe spełnia warunki udziału w 
postępowaniu, określone w SIWZ, Część I, w pkt 8.2.1 b) ppkt 2, tak więc na mocy 
postanowień art. 24 ust. 2 pkt 3) Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania, a jego 
ofertę uznaje się za odrzuconą. 
Ponadto stwierdzam, Ŝe zaproponowana przez Wykonawcę zamiana osoby Pana Grzegorza 
Siemińskiego na osobę pana Marka Nycha jest próbą zmiany oferty, a działanie takie, 
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godzące w zasadę uczciwej konkurencji (art. 7 Pzp) jest niedopuszczalne. NiezaleŜnie od 
powyŜszego, równieŜ dokumenty p. Nycha nie spełniają wymogów SIWZ, gdyŜ 
zaświadczenie o przynaleŜności do Śląskiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa, 
wystawione z datą 17 czerwca 2009 r., nie potwierdza przynaleŜności Pana Nycha do ww. 
Izby w dacie złoŜenia ofert 

Ofert ę Nr 4, PM Group Polska Sp. z o.o., ul. Klecińska 125, 54-424 Wrocław – Lider  
konsorcjum, 

                        Jarosław Kokolus Usługi Inwestycyjne „Konsult-Bud”, ul Matejki 30, 72-510 
Wolin – Partner konsorcjum 

Zamawiający, po dokonaniu analizy oferty Nr 4, działając na podstawie przepisu art. 89 ust. 
1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę jw.  
 
Uzasadnienie 
W SIWZ Część I, Instrukcja dla Wykonawcy w punkcie 13, w Spisie zawartości oferty  ppkt 
16 Zamawiający wymagał, aby do oferty zostało dołączone „Zestawienie planowanych 
kosztów (brutto) podstawowych elementów wchodzących w skład usługi, przyjętych do 
kalkulacji ceny ofertowej”. W tym punkcie Zamawiający określił takŜe formę tego zestawienia 
– w postaci tabeli, w której poszczególnym kolumnom nadano określone nazwy. Trzecia 
kolumna tej tabeli została oznaczona jako „Jednostka miary”, natomiast czwarta - jako „Cena 
jednostkowa”. 
Wykonawca załączył do swej oferty powyŜsze „Zestawienie ...” jednakŜe błędnie wypełnił 
kolumnę trzecią, gdyŜ zamiast oczekiwanej przez Zamawiającego jednostki miary (np. 
godzina, dzień, miesiąc, kwartał itp.) wpisał „ryczałt”. Kolumna czwarta tej tabeli winna  
zawierać natomiast ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów usług, wchodzących w 
skład niniejszego zamówienia. Wykonawca wstawił  w tej kolumnie  w miejsce cen 
jednostkowych łączny koszt poszczególnych usług. Ponadto, Wykonawca wprowadził do 
wzoru tabeli dodatkową rubrykę „RAZEM” i w niej podsumował podane w czwartej kolumnie  
kwoty, otrzymując kwotę, równą cenie ofertowej brutto. Tak wypełniona tabela jest tabelą 
sporządzoną błędnie i nie spełnia wymagań SIWZ, gdyŜ „ryczałt” nie jest jednostką miary, a 
jedynie pojęciem odnoszącym się do sposobu zdefiniowania wynagrodzenia za daną pracę 
lub usługę. Dokonana przez Wykonawcę zmiana wynagrodzenia na ryczałtowe, jest 
niezgodna z SIWZ. 
W tym miejscu Zamawiający wyjaśnia, Ŝe celem wprowadzenia do SIWZ powyŜszego 
„Zestawienia ...” było uzyskanie informacji o cenach jednostkowych za poszczególne 
elementy usługi InŜyniera, które to ceny z duŜym prawdopodobieństwem będą 
wykorzystywane do kalkulacji kosztu przyszłych zamówień dodatkowych. Te ceny 
jednostkowe są więc bardzo istotnym elementem złoŜonej oferty. Zamawiający zarówno w 
treści ogłoszenia o wszczęciu postępowania nr PO-II-370/ZZP-3/ZIU-I/02/09,  jak i w treści 
SIWZ (pkt  5 oraz  pkt  26 ppkt 7 IDW), poinformował  Wykonawców o zamiarze udzielenia 
zamówień uzupełniających oraz przewidział moŜliwość zmian zawartej umowy, w przypadku 
wystąpienia konieczności  wprowadzenia zmian zakresu i czasu realizacji nadzorowanych 
prac wykonawczych.  

Stwierdzam ponadto, Ŝe tak sporządzone przez Wykonawcę „Zestawienie ...” nie moŜe być 
uzupełnione w trybie art. 26 ustawy Pzp, gdyŜ postanowienia tego artykułu dotyczą  jedynie 
uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  
TakŜe postanowienia art. 87 ustawy Pzp nie pozwalają Zamawiającemu na korektę lub 
zmianę treści powyŜszego „Zestawienia ...”. Nie ulega bowiem wątpliwości, Ŝe „Zestawienie 
...” sporządzone przez Wykonawcę zostało przez niego wykonane świadomie w przedłoŜonej 
formie, nie ma więc mowy o omyłce ze strony Wykonawcy. W omawianej sytuacji nie ma 
zastosowania zapis art. 87 ust. 2 pkt 3  ustawy Pzp, gdyŜ pomimo przyjęcia dla zapewnienia  
porównywalności ofert trzydziestomiesięcznego okresu realizacji zamówienia, Zamawiający 
nie moŜe bez ingerencji w treść oferty, dokonać samodzielnego przeliczenia podanych przez 
Wykonawcę kwot ryczałtowych na wymagane w SIWZ ceny jednostkowe. 
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W tym miejscu nadmieniam, Ŝe wszyscy pozostali uczestnicy postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego złoŜyli powyŜsze „Zestawienie ...” w prawidłowej formie. 
W tym stanie rzeczy koniecznym jest odrzucenie oferty. 
 

Ofert ę nr 5 ,   NIRAS A/S, Sortemosevej 2, DK-3450 Allerod 

                      NIRAS Portconsult – PBP Sp. z o.o., ul. Nowy Rynek 2, 70-533 Szczecin, 

Zamawiający, po dokonaniu analizy oferty Nr 5 a takŜe  nadesłanego w uzupełnieniu  oferty 
pełnomocnictwa, działając na podstawie postanowień art. 24 ust. 2  pkt 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych wykluczył Wykonawcę  jw. i uznał jego ofertę za odrzuconą. 

Uzasadnienie 
Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o ponowne złoŜenie pełnomocnictwa dla 
Pana Jespera Harder, gdyŜ poprzednie pełnomocnictwo uznał za wadliwe. 
Wykonawca nadesłał nowe pełnomocnictwo, które upowaŜnia Pana Jespera Harder do 
działań dotyczących postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.  
Analiza podpisów osób, które udzieliły tego pełnomocnictwa, prowadzi jednak do wniosku, Ŝe 
jest ono nieskuteczne. Zgodnie bowiem z informacjami zawartymi w rejestrze handlowym 
spółki NIRAS A/S „firmę reprezentuje łączny podpis przewodniczącego rady nadzorczej i 
członka zarządu, lub łączny podpis jednej z tych osób i członka rady nadzorczej”. 
Na nadesłanym pełnomocnictwie swoje podpisy połoŜyli Panowie Carsten Toft Boesen i 
Michael Hjerl Hansen. Pan Carsten Toft Boesen jest członkiem rady nadzorczej, natomiast 
druga osoba Michael Hjerl Hansen w ogóle nie figuruje w rejestrze spółki NIRAS A/S. 
W tym stanie rzeczy Zamawiający uznał, Ŝe na nowym pełnomocnictwie nie wystąpiła 
kombinacja podpisów właściwa dla reprezentacji spółki, jak o tym stanowi informacja w 
rejestrze spółki, a pełnomocnictwo jest nieskuteczne.  
Konkludując stwierdzam, Ŝe Wykonawca nie złoŜył właściwego pełnomocnictwa, tak więc na 
mocy postanowień art. 24 ust. 2 pkt 3) Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania, a 
jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 

Wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Środkami ochrony prawnej 
są: protest, odwołanie oraz skarga do sądu. Wykonawca moŜe wnieść protest na zasadach 
określonych w art. 180 – 183 ustawy Pzp. Odwołanie od rozstrzygnięcia protestu moŜe 
zostać wniesione przez Wykonawcę na zasadach przedstawionych w art. 184 – 193 ustawy 
Pzp, natomiast skarga do sądu przysługuje na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz na 
postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej, kończące postępowanie odwoławcze. 
Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 194 – 198 
ustawy Pzp. 

Dziękuję za złoŜenie ofert w przedmiotowym postępowaniu i zapraszam do udziału w 
kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 

Równocześnie zwracam się z prośbą o kontakt wyłonionego Wykonawcy z Zamawiającym, 
w terminie nie krótszym niŜ 10 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w celu 
uzgodnienia terminu podpisania umowy. 

                                                                                                        
   Z powaŜaniem    

 
z up. Dyrektora Urzędu Morskiego  

w Szczecinie 
 

Zenon Kozłowski 
               Z-ca dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego 

 
Otrzymują: 

1. wg rozdzielnika 
2. a/a 
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ROZDZIELNIK:     

1. ECM Group Polska Sp. z o. o. 

Adres do korespondencji:  Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa  

Nr faksu:   022 333 73 58 

2. Grontmij Polska  Sp. z o.o., ,  

Grontmij Nederland B.V. 

Adres do korespondencji: ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań 

Nr faksu:  061 864 93 01 

3.  Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Eko-Inwest S.A 

COWI POLSKA Spółka z o.o. 

 Adres do korespondencji: ul. Lucjana Szenwalda 20, 71-281 Szczecin 

 Nr faksu: 091 46 23 235 

4.   PM Group Polska Sp. z o.o., ul.– Lider konsorcjum, 

      Jarosław Kokolus Usługi Inwestycyjne „Konsult-Bud” - Partner konsorcjum.  

  Adres do korespondencji: ul. Klecińska 125, 54-424 Wrocław 

 Nr faksu:   071 354 89 01 

5.   NIRAS A/S, 

      NIRAS Portconsult – PBP Sp. z o.o.  

       Adres do korespondencji: ul. Nowy Rynek 2, 70-533 Szczecin 

  Nr faksu:  091 432 92 44                      


