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Gdynia: Remont zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego

(ROV) stanowiącego wyposażenie statku Kapitan Poinc-
zamówienie uzupełniające

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058

6615222, 6607661, faks 058 620-53-38, 6607661 , strona internetowa www.sar.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa nieposiadajaca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego (ROV)

stanowiącego wyposażenie statku Kapitan Poinc-zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie uzupełniajace obejmuje: 1. remont

systemu sonarowego pojazdu ROV: wymiana zużytej głowicy, wymiana jednostki pokładowej (STR), zainstalowanie oprogramowania,

wymiana kabloliny; 2. przeprowadzenie szkolenia dla 8 członków załogi statku Kapitan Poinc - będących operatorami pojazdu ROV w

zakresie obsługi wyremontowanych elementów systemu sonarowego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.24.00.00-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.

11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

· 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień

publicznych.

· 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Remont wymagany z powodu zużycia podzespołów. Zamówienie uzupełniające, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

Pzp, stanowiace nie więcej niż 40% zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia tj

wykonaniu remontu zdalnie sterowanego pojazdu podwodnego (ROV) stanowiącego wyposażenie statku Kapitan Poincany było

przewidziane w pkt II.1.4) ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 19.09.2012 pod
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nr 201029-2012r. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Data udzielenia zamówienia

podstawowego: umowa Nr RZ-01/12 zawarta w dniu 16.10.2012 r., z Przedsiębiorstwem Badawczo-Produkcyjnym FORKOS

Spółka z o.o. w Gdyni

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

· Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne FORKOS Spółka z o.o. w Gdyni, Hryniewickiego 10/83, lok.211, 81-340 Gdynia,

kraj/woj. pomorskie.

-------------------------------------
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zamieszczono w BZP pod nr  267803-2013,
data zamieszczenia 10.12.2013 r.
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