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INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Zamawiający – SP – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje o wyniku postępowania na wybór Wykonawcy na wykonanie dokumentacji pn. „Analiza techniczna wraz z koncepcją budowy lodołamaczy liniowych” w ramach projektu pn. „Kontynuacja programu budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin”, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym
adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

„Usługi Projektowe” – Konieczny Leszek
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 26c
72-200 Nowogard
- który w kryterium cena zdobył 100 pkt.
===========================================================================
W postępowaniu wpłynęły łącznie 3 oferty. Jeden z Wykonawców nie wykazał warunków udziału w postępowaniu, w związku z czym został wykluczony z postępowania a jego oferta została uznana za odrzuconą (Rozdział IV ust. 2 Zapytania ofertowego):
Navishipproject S.C. Jan Migała, Ireneusz Aleksander, Jacek Stefan
ul. Ludomiła Różyckiego 1C, 51-608 Wrocław

Uzasadnienie:
A. Warunek dotyczący osób zdolnych do wykonania zamówienia
Wykonawca w Wykazie osób nie wykazał doświadczenia wskazywanej osoby, które umożliwiałoby pozytywną
weryfikację spełnienia warunku przez Zamawiającego. Zamawiający wymagał aby osoba oddelegowana do
wykonywania zamówienia posiadała m.in. doświadczenie polegające na tym, że w okresie ostatnich 5 lat

przed upływem terminu składania ofert była autorem lub współautorem co najmniej 1 opracowania o
charakterze koncepcyjnym lub projektowym:
a) dotyczącego budowy lub przebudowy specjalistycznego statku śródlądowego lub morskiego, tj.
lodołamacza lub innego statku zbliżonego konstrukcją i zdolnościami manewrowymi oraz posiadającego klasę lodową, o długości kadłuba nie mniejszej niż 25 m i nie większej niż 50 m oraz mocy silnika nie mniejszej niż 500 KM i nie większej niż 2000 KM, oraz
b) sporządzonego na podstawie przepisów uznanego przez Komisję Europejską towarzystwa klasyfikacyjnego (z uwzględnieniem Polskiego Rejestru Statków).
Wykonawca w Wykazie osób wskazał, w odniesieniu do osoby przewidzianej do realizacji zamówienia: (cyt.:)„W latch 1974-202 projektowanie i budowa statków; naukowo badawczych, zbiornikowców,
do przewozu ładunków suchych. Zarządzanie zespołem projektowym.” – Zamawiający zaś wymagał
wskazania konkretnego opracowania o charakterze koncepcyjnym lub projektowym dotyczącego
statku śródlądowego lub morskiego o ściśle określonych w warunku parametrach i specyfice.
Przedstawione przez Wykonawcę ogólne informacje nie pozwoliły Zamawiającemu na pozytywną weryfikację tak brzmiącego warunku.
B. Warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy
Wykonawca w Wykazie usług nie wykazał doświadczenia, które umożliwiałoby pozytywną weryfikację spełnienia warunku przez Zamawiającego. Zamawiający wymagał aby Wykonawca wykazał, że w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał należycie co najmniej 2 opracowania o charakterze koncepcyjnym lub projektowym:
a) dotyczące budowy lub przebudowy specjalistycznego statku śródlądowego lub morskiego, tj. lodołamacza lub innego statku zbliżonego konstrukcją i zdolnościami manewrowymi oraz posiadającego
klasę lodową, o długości kadłuba nie mniejszej niż 25 m i nie większej niż 50 m oraz mocy silnika nie
mniejszej niż 500 KM i nie większej niż 2000 KM, oraz
b) sporządzone na podstawie przepisów uznanego przez Komisję Europejską towarzystwa klasyfikacyjnego (z uwzględnieniem Polskiego Rejestru Statków).
W ocenie Zamawiającego przedstawione przez Wykonawcę opracowania nie są opracowaniami dotyczącymi budowy lub przebudowy specjalistycznego statku śródlądowego lub morskiego, tj. lodołamacza lub innego statku zbliżonego konstrukcją i zdolnościami manewrowymi oraz posiadającego klasę lodową, o długości kadłuba nie mniejszej niż 25 m i nie większej niż 50 m oraz mocy silnika nie mniejszej niż 500 KM i nie większej niż 2000 KM.
Pozostali Wykonawcy uzyskali następującą punktację:
NED-PROJECT Sp. z o. o.
ul. Szymanowskiego 2, 80-280 Gdańsk
która w kryterium cena uzyskała – 52,89 pkt.
Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego i przesłano do Wykonawców, którzy złożyli
oferty w dniu 21 grudnia 2016 r.

