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MoRsKA sŁUzBA PoszUKlWANlA l RAToWNIGTWA
POLISH MARITIME SEARCH AND RESCUE SERVICE

Wasz znak
Your Ref.

lnformacja zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego
http://www.sar. gov. pl/pl/publ ic-order/1 /state

Dot. postepowania prowadzonego w trvbie przetargu nieoEraniczonego pn. Wykononie remontu d/o

pierwszeao odnowienia klasv stotku m Sztorm tvpu SAR 3000, zaodnie z przepisami PRS

Znak postepowania: NZ-ET/lllPN/04/17

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie z art.92 ust 2 ustawy zdnia29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z

2oI5 r., poz.2L64 z poźn.zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

informuje, że postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie

remontu dla pierwszego odnowienia klasy stotku m/s Sztorm typu SAR 3000, zgodnie z przepisami

PR$ ogłoszonym W Dzienniku Urzędowym UE pod nr201715020-033525, dokonano wyboru

n aj ko rzyst n iejszej ofe rty złożonej p rze z Wy ko n a Wcę :

Gdańską Stocznię ''Remontowa" im. J. Piłsudskiego S'A.
ul. Na Ostrowiu 1

80-958 Gdańsk

U zasad nien ie wvbo ru na iko rzvstnie isze i ofe rtv:

Wykonawca W poz. 3.1. formularza cenowego wycenił koszt dokowania i wodowania statku po

remoncie dokowym oraz całkowity czas postoju statku na doku, natomiast nie wskazał ceny

jednostkowej za dobę postoju statku na doku' Z uwagi na cechy wynagrodzenia wskazujące na

ryczałtowy charakter oraz procentowy udział poz. 3.1 w cenie oferty, Zamawiający przyjął (zgodnie z

wyjaśnieniem Wykonawcy), że w przypadku przedłuzenia czasu postoju statku na doku oraz

wydłużenia terminu realizacji zamówienia, o których mowa W 5 7 postanowień umowy

wynagrodzenie Wykonawcy W zakresie tego elementu nie ulegnie zmianie ijest stałe na wskazanym

W poz' 3'1 poziomie. W trybie art. art' 87 ust. 2 pkt' 3 ustawy Pzp poprawiono inne omyłki

występujące W poz. 3'11 i 3.13' Wykonawca spełnia warunki udziału W postępowaniu i nie podlega

wykluczeniu. Na podstawie kryteriów oceny ofert przyjętych w postępowaniu oferta uzyskała

najwyższą ilość punktów. Zamawiający zwiększył kwotę jaką zamierza| przeznaczyć na sfinansowanie

za mówie nia do ceny najko rzystniejszej ofe rty.
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Wvkonawcv' którzv złożvli ofertv oraz punktacia przvznana ofertom cenv

DVnamicznv svstem zakupów
Nieustanowiono dynamicznego systemu zakupu.

Firma Wykonawcy
PUNKTACJA

kryterium
cena
9s%

kryterium
bkres

pwarancii 50ń

Łączna
punktacja

Gdańska Stocznia ''REMoNTOWA"im. j. Piłsudskiego S.A.

ul. Na ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk 95 5 100
ofęńa

nriLorłwqfniaiczą

Stocznia Remontowa NAUTA S.A.
ul. Waszyngtona 1, 81-342 Gdynia 71,59 5 76,59
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