
 

                                                          Projekt POIS.02.01.00-00-0019/17 

                             "Zabezpieczenie zagrożonych odcinków zachodniego wybrzeża” 

 

Szczecin, dnia 31 października 2019 r. 

 

Strona internetowa 

Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Usunięcie niebezpiecznych obiektów z plaży i dna morza w rejonie 

przebudowy ostróg T w Dziwnowie” nr sprawy PO-II.370.34.19.  

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – dalej: „p.z.p.”, zawiadamia o wynikach 

postępowania. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w terminie do dnia 14 października 2019 r. 

do godz. 10:30 zostały złożone 4 oferty. Poniżej przedstawia się zestawienie złożonych ofert oraz 

punktację przyznaną w poszczególnych kryteriach oceny. Oferty złożyli: 

 

1. Explosive s.c. - Prace Wyburzeniowe i Minerskie Hanna Bik, Piotr Bik, ul. Trakt św. Wojciecha 

336, 80-001 Gdańsk.  

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za cenę brutto 762.596,28 zł i w kryterium „cena” 

(waga 60 %) Wykonawca uzyskał 28,80 pkt.  

Wykonawca zaoferował 4 (cztery) ekipy nurków saperów i w kryterium „ilość ekip” (waga 20 %) 

Wykonawca uzyskał 20 pkt. 

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia w terminie 33 dni od dnia zawarcia umowy i w 

kryterium „termin realizacji” uzyskał 12,12 pkt.  

Wykonawca uzyskał łącznie 60,92 pkt. 

 

2. Konsorcjum firm: 

- RAD-MIN Jarosław Andrzejczak ul. Sergiusza Mossora 6b/11, 49-300 Brzeg Lider Konsorcjum 

- UXO MARINE S.A. ul. Szkolna 72, 43-230 Goczałkowice Zdrój– Uczestnik Konsorcjum 

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za cenę brutto 517.042,80 zł i w kryterium „cena” 

(waga 60 %) Wykonawca uzyskał 42,48 pkt.  

Wykonawca zaoferował 4 (cztery) ekipy nurków saperów i w kryterium „ilość ekip” (waga 20 %) 

Wykonawca uzyskał 20 pkt. 

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia w terminie 20 dni od dnia zawarcia umowy i w 

kryterium „termin realizacji” uzyskał 20 pkt.  

Wykonawca uzyskał łącznie 82,48 pkt. 

 



3. SeaTerra Polska Sp. z o.o. ul. Kurza Stopka 2/2, 70-535 Szczecin 

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za cenę brutto 1.251.073,70 zł i w kryterium „cena” 

(waga 60 %) Wykonawca uzyskał 17,56 pkt.  

Wykonawca zaoferował 2 (dwie) ekipy nurków saperów i w kryterium „ilość ekip” (waga 20 %) 

Wykonawca uzyskał 0 pkt. 

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia w terminie 35 dni od dnia zawarcia umowy i w 

kryterium „termin realizacji” uzyskał 11,43 pkt.  

Wykonawca uzyskał łącznie 28,99 pkt. 

 

4. Konsorcjum firm: 

- Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych ul. Przetoczna 66, 80-702 Gdańsk- Lider 

Konsorcjum Sp. z o.o. 

- Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych „Piromor” s.c. Henryk Moroz, Daria Bilik ul. 

Towarowa 40, 80-400 Kościerzyna– Partner Konsorcjum 

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za cenę brutto 366.048,00 zł i w kryterium „cena” 

(waga 60 %) Wykonawca uzyskał 60 pkt.  

Wykonawca zaoferował 4 (cztery) ekipy nurków saperów i w kryterium „ilość ekip” (waga 20 %) 

Wykonawca uzyskał 20 pkt. 

Wykonawca zaoferował realizację zamówienia w terminie 25 dni od dnia zawarcia umowy i w 

kryterium „termin realizacji” uzyskał 16 pkt.  

 

Wykonawca uzyskał łącznie 96 pkt., a w konsekwencji jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza.  

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla obu stron, jednak nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. 
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