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OGŁOSZENIE  

 O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
 

 

ZAMAWIAJĄCY: 
GMINA MIASTO SZCZECIN,  

Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 
 

która na podstawie Art. 15 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r., 
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), powierzyła Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą przy 
ul. Klonowica 5 w Szczecinie (71–241), przygotowanie i przeprowadzenie postępowania 
o udzielenie zamówienia 

 
stosownie do art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) 
 

zawiadamia, że: 
 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego  
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH 

NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8: 
pn.: 

„Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie torowisk tramwajowych  
wraz z siecią trakcyjną w ciągu komunikacyjnym: Energetyków – Gdańska – Basen 

Górniczy wraz z pętlą Basen Górniczy w ramach projektu  
pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie współfinansowanego  

ze środków Unii Europejskiej” 
 

Sprawa nr: 41/ZP/GZ/3/UM/2013 
 
 

dokonał wyboru oferty nr 2, którą złożył Wykonawca: „Energopol – Szczecin” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Szczecinie, ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin. Oferta Wykonawcy otrzymała wg kryterium 
oceny ofert: „cena – 100%” –  100 pkt; łącznie 100 pkt. 

 
UZASADNIENIE: 

 
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej siwz). Zgodnie z zapisami siwz rozdz.  XII pkt 1 wybór 
najkorzystniejszej oferty został dokonany według kryterium: „cena – 100%”. Oferta ww. Wykonawcy 
otrzymała według przywołanego kryterium: „cena” – 100 pkt; łącznie – 100 pkt. Oferta Wykonawcy spełnia 
wszystkie wymogi określone w siwz. Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu. Oferta Wykonawcy 
(cena łączna brutto) przekroczyła kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 
Zamawiający dokonał przesunięcia środków finansowych w celu zwiększenia wydatków niezbędnych dla 
zapewnienia realizacji przedmiotowego zamówienia do wysokości odpowiadającej cenie oferty 
najkorzystniejszej. 
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Zgodnie z przywołanym jw. kryterium przyznane punkty wynoszą odpowiednio: 
 
oferta nr 1 – złożona przez Wykonawcę: konsorcjum w składzie: lider – TOR-KAR-SSON Sp. z o.o. Sp. k.  
z siedzibą w Warszawie, ul. Marymoncka 42, 01-977 Warszawa, partner – ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie, 
ul. Czapińskiego 3, 30-048 Kraków, oraz partner – STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. 
Parzniewska 10, 05-800 Pruszków: „cena” – 69,34 pkt; łącznie – 69,34 pkt; 
 
oferta nr 2  – złożona przez Wykonawcę: „Energopol – Szczecin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, ul. 
Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin: „cena” – 100,00 pkt; łącznie – 100,00 pkt. 
 
 
 

PREZES ZARZĄDU 
Krystian Wawrzyniak 


