Szczecin, dnia 3 lipca 2019 r.
DYREKTOR
URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
W SZCZECINIE

Adres poczt.: Urząd Żeglugi Śródlądowej
70-207 Szczecin, pl. Batorego 4
tel.91 4340279 ,fax 91 4340129

Sz-351-090/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę pn.: „Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego śródlądowych dróg wodnych systemu
RIS”.
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.; dalej „ustawa”) Zamawiający – Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejsze uznano Ofertę nr 4:

SPRINT S.A.
ul. Jagiellończyka 26
10-062 Olsztyn
Uzasadnienie wyboru:
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(dalej „SIWZ”) oraz uzyskała największą liczbę punktów według kryteriów określonych w SIWZ, spośród
wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.
W przedmiotowym postępowaniu złożono cztery oferty (do terminu składania ofert jedna oferta
została wycofana). Jedna z czterech złożonych do terminu składania ofert została odrzucona.
Oferta nr 1
Oferta wycofana.
Oferta nr 2
NEO TECHNIK Sp. z o. o., ul. Stanisława Bąka 16, 54-701 Wrocław
która w kryterium:
1) Cena – uzyskała 48,60 pkt;
2) Okres Gwarancji Jakości – uzyskała 20,00 pkt;
3) Wysokość Kary Umownej – uzyskała 20,00 pkt,
w łącznej punktacji wg kryteriów określonych w SIWZ uzyskała 88,60 pkt.
Oferta nr 3
Alumbrados Viarios Sociedad Anonim S.A. Oddział w Polsce, ul. Galicyjska 22, 32-087 Zielonki
która w kryterium:
1) Cena – uzyskała 43,00 pkt;
2) Okres Gwarancji Jakości – uzyskała 20,00 pkt;

3) Wysokość Kary Umownej – uzyskała 20,00 pkt,
w łącznej punktacji wg kryteriów określonych w SIWZ uzyskała 83,00 pkt.
Oferta nr 4
Sprint S.A., ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn
która w kryterium:
1) Cena – uzyskała 60,00 pkt;
2) Okres Gwarancji Jakości – uzyskała 20,00 pkt;
3) Wysokość Kary Umownej – uzyskała 20,00 pkt,
w łącznej punktacji wg kryteriów określonych w SIWZ uzyskała 100,00 pkt.
Oferta nr 5
EUROSAP-LTD Eugeniusz Klowan, ul. Tarniny 28, 70-763 Szczecin – oferta odrzucona
uzasadnienie prawne:
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
uzasadnienie faktyczne:
Zadeklarowany w treści oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1A – Zestawienie sprzętu oferowanego w ramach
zamówienia) parametr „praca w temperaturze otoczenia (wpisać temperaturę minimalną i maksymalną)” w
odniesieniu do Elementu – „zasobnik energii (dla wszystkich lokalizacji z wyłączeniem Jaz Widuchowa
oraz Elewator Ewa)” wynosi Min - ° C: „0” Max - ° C: ”40”. Zgodnie z pkt 1.4.2.2 SOPZ Zamawiający
wymagał pracy w temperaturze otoczenia co najmniej w zakresie: -20 do +40 °C. Oznacza to, że
zaoferowany „zasobnik energii” nie spełnił wymagań SOPZ a oferta podlegała odrzuceniu.
W związku z powyższymi ustaleniami oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 2 ustawy – jako oferta o treści, która nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta w terminie określonym w art. 94
ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji
(zawiadomienia) o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcom.

Informacja (zawiadomienie) o wynikach zostało przesłane do Wykonawców pocztą
elektroniczną, a także umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu
3 lipca 2019 r.

