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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
robotę budowlaną pn.: „Remont tamy podłużnej na rozwidleniu rzeki Odry na Odrę Wschodnią i Odrę
Zachodnią w miejscowości Widuchowa”
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.; dalej „ustawa”) Zamawiający, Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Szczecinie, informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę
nr 2 złożoną przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Konsorcjum Firm:
1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” Sp. z o. o.
ul. Nadodrzańska 1; 70-034 Szczecin
2. AQUA-NEKO Michał Kurczyński
ul. Paproci 24a; 72-003 Dobra
Uzasadnienie wyboru:
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (dalej „SIWZ”) oraz uzyskała największą liczbę punktów według kryteriów określonych w
SIWZ, spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.
W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty. Oferty uzyskały następującą punktację:
Oferta nr 1
Zakład Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service Sp. z o. o., ul. M. Ogińskiego 14a/1,
71-431 Szczecin
która w kryterium:
1) Cena – uzyskała 38,92 pkt;
2) Kwalifikacje Kierownika prac – uzyskała 40,00 pkt, w tym:
a) w podkryterium 1 – 20,00 pkt;
b) w podkryterium 2 – 20,00 pkt;
w łącznej punktacji wg kryteriów określonych w SIWZ uzyskała 78,92 pkt.

Oferta nr 2
Konsorcjum Firm:
1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego „Odra 3” Sp. z o. o., ul. Nadodrzańska 1,
70-034 Szczecin
2. AQUA-NEKO Michał Kurczyński, ul. Paproci 24a, 72-003 Dobra
którzy w kryterium:
1) Cena – uzyskali 60,00 pkt;
2) Kwalifikacje Kierownika prac – uzyskali 40,00 pkt, w tym:
a) w podkryterium 1 – 20,00 pkt;
b) w podkryterium 2 – 20,00 pkt;
w łącznej punktacji wg kryteriów określonych w SIWZ uzyskali 100,00 pkt.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1
pkt 2 ustawy, tj. nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty Wykonawcom.
_____________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o wynikach zostało przesłane do Wykonawców faksem oraz pocztą
elektroniczną, a także umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu
31.10.2017 r.

