
                     

 

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE 
Pl. Batorego  4,   70-207 Szczecin 

 
tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl 

Znak : PO- II – 370/ZZP-3/01/12    Szczecin, dnia 18 kwietnia 2012 r. 
 
 
 
 
      

  
 

 

dotyczy :  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę pław nawigacyjnych, fabrycznie 
nowych wraz z osprzętem do kotwiczenia”  – numer sprawy: PO – II – 370/ZZP-
3/01/12. 

 

Informuję , że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły  dwie  oferty: 

 

1. PRONAW Sp. z o.o ., ul. Łozy 21, 80-516 GDAŃSK; 
           za  kwot ę brutto ogółem  – 4 782 424,50 zł; 

            w tym: I dostawa               885 600,00 zł, 
                      II dostawa            1 217 884,50 zł, 
                     III dostawa            2 678 940,00 zł. 
 
2. Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne  „Enamor” Sp. z o.o.,  
     ul. Morska 85,  81-225 GDYNIA; 

            za kwot ę brutto ogółem -   3 315 218,55 zł; 
          w tym:    I dostawa               821 174,49 zł, 
                       II dostawa               700  472,85 zł, 
                      III dostawa            1 793  571,20 zł. 
 
 

Zamawiający zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
postanowił odrzucić ofertę Nr 2, - Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne  
„Enamor” Sp. z o.o.,  ul. Morska 85,  81-225 GDYNIA, gdyż treść oferty nie 
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
Zgodnie z zapisem w SIWZ Rozdział XIV - Opis przedmiotu zamówienia pkt III - 
„moc paneli i pojemność akumulatorów powinna gwarantować 9 miesi ęcy  (od 
marca do listopada) bezawaryjnej pracy, w warunkach ograniczonego 
nasłonecznienia (okres jesienny). 

     Wykonawca w odpowiedzi na pytania Zamawiającego z dnia 27 marca 2012 r.  
     wzywające do uzupełnienia i wyjaśnienia złożonej oferty w tym zakresie, 
     stwierdził, iż po ponownej weryfikacji wymagań energetycznych oferowane  
     rozwiązanie zapewnia bezawaryjną pracę przez okres 6 miesi ęcy , co nie spełnia 
     wymogu treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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Zamawiający dokonał wyboru oferty Nr  – 1 , PRONAW Sp. z o.o., ul. Łozy 21, 

80-516 GDAŃSK,  za kwotę brutto  4 782 424,50 zł. 

Uzasadnienie wyboru: spełnia wymagania opisane w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ) oraz jest zgodna z ustawą Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. 

Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z 
Zamawiającym w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze  oferty i uzgodnić termin podpisania umowy. 

  

 

 

 

                                                                                               PODPISAŁ 
                                                           DYREKTOR  URZĘDU  MORSKIEGO 
                                                                          W SZCZECINIE 
 
                                                                        Andrzej Borowiec 
 


