
Treść ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Gdynia: Ubezpieczenie morskie statku ratowniczego m/s PASAT
według wyszczególnionego zakresu ubezpieczenia i wymagań

Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
Numer ogłoszenia: 171913 - 2011; data zamieszczenia: 21.06.2011

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 organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie morskie statku

ratowniczego m/s PASAT według wyszczególnionego zakresu ubezpieczenia i wymagań Morskiej

Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia

jest usługa ubezpieczenia morskiego statku ratowniczego m/s PASAT w zakresie: 1) ubezpieczenie

odpowiedzialności cywilnej z tytułu eksploatacji statku CPV 66516300-3 ( usługi ubezpieczenia

jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej), 2) ubezpieczenie rzeczy osobistych załogi

statku ratowniczego CPV 66515000-3 (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty), 3)

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków załogi statku CPV 66512100-3 (usługi

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków )..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.63.00-3, 66.51.50.00-3, 66.51.21.00-3.

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

Zgodnie z art. 67. ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może

udzielić zamówienia z wolnej ręki, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia

zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających,

stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na

powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało

udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie

uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i

jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Niniejsze zamówienie stanowi

zamówienie uzupełniające do zamówienia podstawowego, które było prowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego pod nazwą Ubezpieczenie morskie według wyszczególnionego

zakresu ubezpieczenia i wymagań Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Zamówienie

podstawowe w dniu 22.02.2011 r. zostało udzielone PZU S.A. Wartość zamówienia

uzupełniającego stanowi 26,67% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie

uzupełniające było przewidziane w pkt II.1.4) ogłoszenia o zamówieniu dla zamówienia

podstawowego, zamieszczonego dnia 31.01.2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod

numerem 34013 - 2011 oraz w pkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres

ubezpieczenia wyszczególniony w pkt II.3) ppkt 1), 2) i 3) jest tożsamy z zakresem

zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ

ZAMÓWIENIA

· Powszechny Zakładem Ubezpieczeń S.A., Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, kraj/woj.

mazowieckie.


