
Ogłoszenie nr 550221739-N-2020 z dnia 06-11-2020 r.

Olsztyn-Kortowo: Dostawa materiału zarybieniowego do wód i dopływów Zalewu

Szczecińskiego” do miejsca wpuszczania wskazanych przez Zamawiającego w ramach realizacji

zarybień kompensacyjnych wynikających z przygotowanego przez Zespół ds. Zarybiania Planu

zarybień kompensacyjnych wynikających z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska w Szczecinie z dnia 6.05.2009 r. RDOŚ-32-WOOŚ-6613-6//09/mł/ac o

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa falochronu

osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnouj ściu” (pkt. IV.16 tej decyzji)”, zgodnie ze

szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia podzielonym na części (zadania) OGŁOSZENIE

O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, Krajowy

numer identyfikacyjny 00008019219000, ul. Oczapowskiego  10, 10-719  Olsztyn-Kortowo, woj.
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warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 089 5240171 w. 64; 5241064, e-mail

zamowienia.publiczne@infish.com.pl , faks 089 5240505 .

Adres strony internetowej (url): www.infish.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:

Inny: Instytut badawczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa materiału zarybieniowego

do wód i dopływów Zalewu Szczecińskiego” do miejsca wpuszczania wskazanych przez

Zamawiającego w ramach realizacji zarybień kompensacyjnych wynikających z przygotowanego

przez Zespół ds. Zarybiania Planu zarybień kompensacyjnych wynikających z decyzji

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 6.05.2009 r. RDOŚ-32-

WOOŚ-6613-6//09/mł/ac o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

przedsięwzięcia pn. „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”

(pkt. IV.16 tej decyzji)”, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia podzielonym

na części (zadania)

Numer referencyjny  DYR.Zam.Publ.-WR22/1-3/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu

technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

maksymalnej liczby części:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup

części:
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częśc 2 i 3 dostawa może być wykonana przez jednego Wykonawcę

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie

jednemu wykonawcy:

2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający podzieli zamówienie na części:

1)Dostawy narybku jesiennego jesiotra ostronosego do wód i dopływów Zalewu

Szczecińskiego 2)Dostawy narybku jesiennego certy do wód i dopływów Zalewu

Szczecińskiego 3)Dostawy kroczka suma europejskiego do wód i dopływów Zalewu

Szczecińskiego

II.5) Główny Kod CPV: 03000000-1

Dodatkowe kody CPV:

03311000-2

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT: 122250.00

Waluta:

PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  Art. 66 ust 1. ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Uzasadnienie faktyczne: W przetargu nieograniczonym na przedstawione części nie było

złożonych ofert. Uzasadnienie prawne: Art. 67 ust 1. pkt 4)w postępowaniu prowadzonym

uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął
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żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne

oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze

względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy

zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w

istotny sposób zmienione;

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 

NAZWA: 1) Dostawy narybku jesiennego jesiotra ostronosego do wód i dopływów Zalewu

Szczecińskiego

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ ĄCY ZAMIERZA

UDZIELI Ć ZAMÓWIENIA:

Departments Biology and Ecology of Fish and Ecophysiology and Aquaculture Leibniz-

Institute for Freshwater Ecology and Inland Fisheries,  ,  Müggelseedamm 310,  12-587, 

Berlin,  kraj/woj. Niemcy

CZĘŚĆ NR: 2 

NAZWA: 2) Dostawy narybku jesiennego certy do wód i dopływów Zalewu Szczecińskiego

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ ĄCY ZAMIERZA

UDZIELI Ć ZAMÓWIENIA:

Polskim Związkiem Wędkarskim, Okręg we Wrocławiu ,  ,  ul. Kazimierza Wielkiego

65,  50-077,  Wrocław,  kraj/woj. dolnośląskie

CZĘŚĆ NR: 3 

NAZWA: 3) Dostawy kroczka suma europejskiego do wód i dopływów Zalewu

Szczecińskiego

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ ĄCY ZAMIERZA

UDZIELI Ć ZAMÓWIENIA:

Polskim Związkiem Wędkarskim, Okręg we Wrocławiu ,  ,  ul. Kazimierza Wielkiego
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65,  50-077,  Wrocław,  kraj/woj. dolnośląskie
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