1z3

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/ce29ac58-f83e-4114-a2d2-170a6...

Ogłoszenie nr 510195056-N-2019 z dnia 16-09-2019 r.
Gmina Sędziszów: Dostawa wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt nr RPSW.07.04.00-26-0052/18 pn.: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z
doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 592904-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Sędziszów, Krajowy numer identyfikacyjny 29100985700000, ul. Dworcowa 20, 28-340
Sędziszów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 3811127 , e-mail um@sedziszow.pl, faks
413 811 131.
Adres strony internetowej (url): www.sedziszow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BRI- MR.271.5.2019PN
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu, pomocy dydaktycznych do
trzech szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Sędziszów. Zamówienie obejmuje
transport sprzętu na miejsce przeznaczenia oraz konfigurację i uruchomienie zakupionego
wyposażenia. „Dostawa wyposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych” na potrzeby
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realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek
oświatowych Gminy Sędziszów”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający rodzaj,
ilość sprzętu, parametry techniczne i miejsce dostawy jest zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.
Dostarczony sprzęt i wyposażenie powinien być fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami
osób trzecich, posiadać karty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim oraz dokumenty
wymagane obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot zamówienia w tym sprzęt komputerowy
przeznaczony jest dla placówek oświatowych, co organ nadzorujący niniejszym potwierdza.
Dostawy i prace montażowe należy prowadzić w sposób umożliwiający działalność szkoły i
zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Wykonawca przeprowadzi szkolenie
instruktażowe dla pracowników szkół z zakresu obsługi i działania dostarczonych urządzeń. Koszt
dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien
stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot
zamówienia posiadał w widocznym miejscu oznakowanie (np. w formie naklejki- projekt do
uzgodnienia z Zamawiającym) zgodne z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów
polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji promocji” dostępnym na stronie internetowej:
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu
/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający na podstawie art.93 ust.1 pkt.6 unieważnia postępowanie. uzasadnienie prawne:
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
uzasadnienie faktyczne: Wykonawca po sesji otwarcia ofert przesłał wniosek, w którym wskazał, iż z
uwagi na popełnioną omyłkę rachunkową przy kalkulacji ceny prosi o nie rozpatrywanie jego oferty,
jak również rezygnację z podpisania umowy. Zamawiający dokonał dodatkowo analizy z której
wynika , iż w przypadku prawidłowo skalkulowanej ceny oferty przez Wykonawcę, postępowanie
podlegałoby unieważnieniu na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 : cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
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IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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