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STRONA INTERNETOWA UMS 

 
 

 
dotyczy: post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybi e 
przetargu nieograniczonego, na: KOMPLEKSOW Ą OBSŁUGĘ PRAWNĄ  
DWÓCH  INWESTYCJI: : - „Modernizacja toru wodnego Świnouj ście – Szczecin 
(Kanał Piastowski i Mieli ński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia”, 
 - „Przebudowa falochronów i umocnie ń brzegowych zapewniaj ących dost ęp 
do portu w Dziwnowie”, -  PO-II-370/ZZP-3/53/12. 
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na: KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ DWÓCH 
INWESTYCJI : - „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin (Kanał 
Piastowski i Mieliński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia”, 
 - „Przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu 
w Dziwnowie”, -   wpłynęło w terminie 5 ofert: 
 
1. Kancelaria Radcy Prawnego  Piotr Skrzypczak – Radca Prawny, ul. Krzywa 12, 
 60-118 Poznań;  
c. netto – 360 000,00 zł, 
c. brutto – 442 800,00 zł, 
cena netto za 1 miesiąc – 12 000,00 zł, 
2. Kancelaria Adwokacka Marcin Kwas, ul. Wilcza 31 lk. 6, 00-544 Warszawa;  
c. netto – 411 000,00 zł, 
c. brutto – 505 530,00 zł, 
cena netto za 1 miesiąc – 13 700,00 zł, 
3. Skoczyński Wachowiak Strykowski Kancelaria Prawna Sp. k., ul. Libelta 26/2, 
 61-707 Poznań;  
c. netto – 285 000,00 zł, 
c. brutto – 350 550,00 zł, 
cena netto za 1 miesiąc – 9 500,00 zł, 
4. Konsorcjum firm: 
- Mazurkiewicz Wesołowski Mazuro Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska, 
ul. Klonowica 30/1, 71-247 Szczecin, 
- Jarosław Myśko, Kancelaria Prawna Zamówień Publicznych, ul. Tęczowa 5A, 
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72-006 Mierzyn, 
- SDO Kancelaria Prawnicza s.c. Skotarczak, Dąbrowski, Olech, ul. Narutowicza 12, 
70-240 Szczecin;  
c. netto – 353 310,00 zł, 
c. brutto – 434 571,30 zł, 
cena netto za 1 miesiąc – 11 777,00 zł, 
5. Konsorcjum firm: 
- GARDOCKI Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Jacka Malczewskiego 9a/3,  
70-616 Szczecin, 
- Radca Prawny Leszek Morus, ul. Romantyczna 52/8, 70-789 Szczecin; 
c. netto – 993 000,00 zł, 
c. brutto – 1 221 390,00 zł, 
cena netto za 1 miesiąc – 33 100,00 zł. 
                                                                                   
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosował 
następujące kryteria: 
 
a) cena brutto – 65 % = 65 pkt  – maksymalna ilość punktów; 
 
  (cena najni ższa/cena badana) x 65 pkt 
 
b) dodatkowe punkty w ilości 20 pkt  Wykonawca uzyska w przypadku posiadania 

przez członka zespołu prawnego (radcy prawnego/adwokata) doświadczenia w 
zakresie obsługi prawnej przy realizacji  zadania inwestycyjnego prowadzonego w 
formule warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważnych o wartości nie 
mniejszej niż 200 mln zł brutto w dziedzinie hydrotechniki; 

c) dodatkowe punkty w ilości 5 pkt  Wykonawca uzyska w przypadku ukończenia 
przez członka zespołu prawnego (radcy prawnego/adwokata)  studiów w tym 
podyplomowych w zakresie realizacji inwestycji w oparciu o wzory kontraktowe 
FIDIC  lub równoważne; 

d) dodatkowe punkty w ilości 5 pkt   Wykonawca uzyska w przypadku posiadania 
przez członka zespołu prawnego (radcy prawnego/adwokata) doświadczenia 
w wykonywaniu zawodu minimum 8 lat; 

e) dodatkowe punkty w ilości 5 pkt   Wykonawca uzyska w przypadku posiadania 
polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 
sumę ubezpieczenia  minimum 3 miliony złotych. 

 
Poniżej tabela, w której przedstawiono ilość punktów jaką otrzymali Wykonawcy w 
ramach poszczególnych kryteriów: 
 

Lp. Kryterium Oferta  
 nr1 

oferta 
nr 2 

oferta 
nr 3  

oferta  
nr 4  

oferta  
nr 5  

1.     Cena – 65 pkt 51,35 44,85 65,00 52,65 18,85 
2.  Kontrakt 

hydrotechniczny  

( co najmniej o 
wart. 200 mln) – 
20 pkt. 

20,00 - 20,00 - 20,00 

3.  Studia – 5 pkt. 5,00 - - - - 
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4.  Doświadczenie 
8 lat – 5 pkt. 

5,00 - 5,00 5,00 5,00 

5. Polisa 3 mln – 5 
pkt 

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

RAZ
EM 

PUN
KTY 

 86,35 49,85 95,00 62,65 48,85 

 
Najwyższą ilość punktów otrzymała oferta nr 3  - Skoczyński Wachowiak Strykowski 
Kancelaria Prawna Sp. k., ul. Libelta 26/2, 61-707 Poznań;  
c. netto – 285 000,00 zł, 
c. brutto – 350 550,00 zł, 
cena netto za 1 miesiąc – 9 500,00 zł. 
 

Uzasadnienie wyboru:  oferta uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 95, jednocześnie 
spełnia wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 
roku. 

Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z 
Zamawiającym w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia 
o wygraniu postępowania i uzgodnić termin podpisania umowy. 

 
Dziękuję za złożenie ofert w  niniejszym przetargu i zapraszam do udziału w 
kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                 PODPISAŁ 
                                                          Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 
                                                                         Andrzej Borowiec 


