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Data zamieszczenia Ogłoszenie na www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41: 04.10.2013 r.

Gdynia: Remont statku CZESŁAW II celem odnowienia

klasy PRS - 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 statku CZESŁAW II celem

odnowienia klasy PRS - zamówienie uzupełniające.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

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

uzupełniającego: 1. Wymiana łożysk wału głównego przekładni wraz z regulacją luzu poosiowego szt.2 ;

2. Wymiana uszczelek włazów na pokładzie szt.6 - o łącznej dł. 21mb ; 3. Wymiana uszczelek włazów

Lamora LiPB szt.2 - o łącznej dł. 8mb ; 4. Malowanie części podwodnej kadłuba farbą antykorozyjną 1

warstwa -150m² ; 5. Demontaż - montaż odbojnicy gumowej, piaskowanie rynny pod odbojnicą,

malowanie piaskowanych rynien 3-ma warstwami zgodnie z technologią producenta farb, demontaż i

montaż nowych szpilek mocujących odbojnicę 204szt ; 6. Rozszerzenie prac czyszczenia i konserwacji

zbiornika wody pitnej ; 7. Pomiar łańcucha kotwicznego oraz pokładu i grodzi ; 8. Przegląd sygnalizacji

alarmowej silników głównych i pomocniczych oraz usuniecie ewentualnych usterek.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.24.10.00-6.

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

http://www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41


znak postępowania: NZ-NT/I/WR/17/13

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

Prace wchodzące w zakres zamówienia uzupełniającego zostały wymienione w Protokole prac

konicznych, podpisanym m.in. przez Kierownika Agencji Polskiego Rejestru Statków S.A. i z jego

adnotacją: potwierdzam konieczność wykonania w/w prac. Wykonanie tych prac jest warunkiem

wykonania zamówienia podstawowego, prawidłowych odbiorów inspekcyjnych statku i uzyskania

klasy PRS. Wartość zamówienia uzupełniającego wynosi 51000,00 zł, co stanowi 30% wartości

zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające jest powtórzeniem tego samego rodzaju

zamówienia i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe

zostało w dniu 01.08.2013 r. udzielone Wykonawcy, który został wyłoniony w trybie przetargu

nieograniczonego w postępowaniu pn: Remont statku Czesław II celem odnowienia klasy PRS , znak

postępowania: NZ-NT/I/PN/11/13. Zamówienie uzupełniające, stanowiące nie więcej niż 30%

zamówienia podstawowego było przewidziane w sekcji II pkt 1.5) ogłoszenia o zamówieniu dla

zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

· Kołobrzeska Stocznia Remontowa DOK Zbigniew Haliński, ul. Stoczniowa 14B, 78-100 Kołobrzeg,

kraj/woj. zachodniopomorskie.

----------------
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zamieszczono w BZP pod nr  205249-2013,
data zamieszczenia 04.10.2013 r.
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