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 WYNIK POSTĘPOWANIA 
 
 
Dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Dostawa echosondy hydrograficznej” nr sprawy: PO-II-370/ZZP-
3/14/2012 
 
 
Na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z  2010 r. nr 113, poz. 759 z póz. zm.)  Urząd Morski w Szczecinie ogłasza wynik  
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
 

Dostaw ę echosondy hydrograficznej 
 
 
W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty 
 

 
1. ESCORT SP. Z O.O. 

UL. GRUDZIĄDZKA 3 
70-103 SZCZECIN 

z oferowaną ceną brutto:     100 305,48 zł   
 
2. NURKOWANIE HYDROGRAFIA NAWIGACJA 

POLSKA 
      MACIEJ ROKUS 
      UL. POWSTAŃCÓW 19 
      40-039 KATOWICE 

z oferowaną ceną brutto:      99 630,00  zł   
 

 
Zamawiający postanowił: 
 
1. Odrzuci ć ofert ę nr 2  Wykonawcy: NURKOWANIE HYDROGRAFIA NAWIGACJA, 
POLSKA MACIEJ ROKUS, UL. POWSTAŃCÓW 19, 40-039 KATOWICE na podstawie art. 
89 ust. 1 pkt 2  ustawy Pzp – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.  
Parametry techniczne zaproponowanej echosondy nie odpowiadają wymaganiom 
określonym w SIWZ Rozdział XIV Opis Przedmiotu Zamówienia.  
Echosonda nie współpracuje z oprogramowaniem hydrograficznym SIS,  
Danych wyjściowych głębokości echosondy lub panelu sterującego z portu RS232 nie można 
ustawić w formacie SIMRAD,  
Brak danych wyjściowych echosondy lub panelu sterującego na porcie Ethernet w postaci 
Raw data, 
Brak zasilania sondy z instalacji co najmniej 12 V DC 
 
2. Uniewa żnić post ępowanie  na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4,  cena najkorzystniejszej 
oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
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W postępowaniu złożono dwie oferty. Odrzuceniu podlega oferta nr 2, a cena  oferty nr 1, 
spełniającej wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ przewyższa kwotę 
jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.  
 
Dziękujemy za złożenie ofert w ww. postępowaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych 
postępowaniach. 
 
 
        


