
 
Odsłonięcie, sprawdzenie i oczyszczenie z obiektów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego wskazanych punktów  

z obszaru przylegającego  do miejsca zalegania bomby lotniczej Tallboy w Kanale Piastowskim 
  

 

 

URZĄD MORSKI tel.: +48 91 4342474 

W SZCZECINIE fax: +48 91 4344656 

Plac Stefana Batorego  4 e-mail: sekretariat@ums.gov.pl 

70-207 Szczecin www.ums.gov.pl  

      

 Szczecin, dnia 17 lipca 2020 r. 

 

Oznaczenie postępowania: PO-II.260.18.20 
 

 

Strona internetowa Zamawiającego 
 

 

Dotyczy: postępowania na wykonanie usługi odsłonięcia, sprawdzenia i oczyszczenia 
z obiektów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego wskazanych punktów 
z obszaru przylegającego do miejsca zalegania bomby lotniczej Tallboy w Kanale 
Piastowskim 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „PZP” oraz na podstawie 
rozdziału XXI ust. 3 SIWZ, Zamawiający – Skarb Państwa – Dyrektor Urzędu Morskiego 
w Szczecinie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi 
odsłonięcia, sprawdzenia i oczyszczenia z obiektów niebezpiecznych pochodzenia 
wojskowego wskazanych punktów z obszaru przylegającego do miejsca zalegania bomby 
lotniczej Tallboy w Kanale Piastowskim (oznaczenie postępowania: PO-II.260.18.20). 
 
 
Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: 
 
Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. 
ul. Przetoczna 66 
80-702 Gdańsk 
 

 oferowana cena brutto: 387.450,00 zł 

 termin wykonania zamówienia  – 14 dni od daty zawarcia umowy 
 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 
 
Najkorzystniejsza oferta wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 PZP.  
 
Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. jest 
ofertą najkorzystniejszą, albowiem otrzymała najwyższą ilość punktów w kryteriach: cena 
i termin wykonania zamówienia. 
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Lista Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z liczbą uzyskanych punktów przez 
poszczególne oferty: 
 

Numer 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy  

 

Kryteria oceny ofert i przyznane punkty 

 

ŁĄCZNA 

LICZBA 

PUNKTÓW 
Cena – 60% 

Termin Wykonania 

Zamówienia – 40% 

1. 

 

Konsorcjum firm: 

 

SeaTerra Polska Sp. z o.o. 

ul. Kurza Stopka 2/2 

70-535 Szczecin 

 

SeaTerra GmbH Geophysik & 

Kampfmittel Dienstleistungen 

An der Trift 21 

16348 Wandlitz, Niemcy 

 

44,29 40 84,29 

2. 

 

Przedsiębiorstwo Robót 

Czerpalnych i Podwodnych 

Sp. z o.o. 

ul. Przetoczna 66 

80-702 Gdańsk 

 

60 40 100 

 
 

*** 
 

Dziękujemy za złożenie ofert w ww. postępowaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych 
postępowaniach. 
 
 
 
 

 
 

Wojciech Zdanowicz 
 

Dyrektor 
        Urzędu Morskiego w Szczecinie 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
 

 


