4.12.2020

Ogłoszenie nr 510534408-N-2020 z dnia 04.12.2020 r.
Urząd Gminy: Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w
ramach projektu pt. „Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu na rynku pracy
uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach - Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu
Szlacheckim” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
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
„Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły
Podstawowej w Domanicach - Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim”
realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 600667-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540210718-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 71000394800000, ul. Domanice 52, 08-113
Domanice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 256 312 982, e-mail ugdomanice@wp.pl,
faks 256 312 982.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach projektu
pt. „Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły
Podstawowej w Domanicach - Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim”
realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.0272.8.2020
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
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innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza liczby
części na które wykonawca może złożyć ofertę - Wykonawca może złożyć po jednej ofercie na
każdą część zamówienia. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części (opis części
zamówienia): 1) Część nr 1 pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt.
„Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły
Podstawowej w Domanicach - Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim”
realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 2) Część nr 2 pod nazwą:
Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu pt. „Rozwijanie kompetencji kluczowych
jako klucz do sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach - Kolonii i
Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim” realizowanego w ramach RPO Województwa
Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. 3. Kody CPV określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: 1) Część nr
1: Kod Główny 30213100-6 Komputery przenośne 48000000-8 Pakiety oprogramowania i
systemy informatyczne 2) Część nr 2: Kod Główny 30231320-6 Monitory dotykowe 32322000-6
Urządzenia multimedialne 32342412-3 Głośniki 38651000-3 Aparaty fotograficzne 38652100-1
Projektory 38651600-9 Kamery cyfrowe 4. Realizacja części nr 1 przedmiotu zamówienia
obejmuje dostawę: 1) 2 sztuk listw zasilających do Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim;
2) 16 sztuk laptopów do Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim; 3) 6 sztuk listw
zasilających do Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii; 4) 12 sztuk laptopów do Szkoły
Podstawowej w Domanicach-Kolonii; 5. Realizacja części nr 2 przedmiotu zamówienia
obejmuje dostawę: 1) 3 sztuk tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej w Olszycu
Szlacheckim; 2) 1 sztuki aparatu fotograficznego do Szkoły Podstawowej w Olszycu
Szlacheckim; 3) 3 sztuk głośników do tablic multimedialnych do Szkoły Podstawowej w
Olszycu Szlacheckim; 4) 3 sztuk projektorów multimedialnych do Szkoły Podstawowej w
Olszycu Szlacheckim; 5) 1 sztuki kamery cyfrowej do Szkoły Podstawowej w Olszycu
Szlacheckim; 6) 1 sztuki aparatu fotograficznego do Szkoły Podstawowej w DomanicachKolonii; 7) 3 sztuk głośników do tablic multimedialnych do Szkoły Podstawowej w
Domanicach-Kolonii; 8) 3 sztuk projektorów multimedialnych do Szkoły Podstawowej w
Domanicach-Kolonii; 9) 3 sztuk tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej w DomanicachKolonii; 10) 1 sztuki kamery cyfrowej do Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii. 6.
Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony transportem Wykonawcy i na jego koszt na
następujące adresy: 1) dla Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii: Domanice-Kolonia 18,
08-113 Domanice; 2) dla Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim: Olszyc Szlachecki 25,
08-113 Domanice. 7. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę (wniesienie,
zamontowanie, skonfigurowanie, przeszkolenie personelu) sprzętu komputerowego oraz
multimedialnego. Montaż oraz podstawowe szkolenie dotyczą tablic interaktywnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załącznikach nr 6.1 i 6.2 do
niniejszej SIWZ oraz CPU Benchmark – Opis przedmiotu zamówienia. 8. Przedmiot dostawy ma
być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria,
przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. 9. Cały asortyment składający się na przedmiot
zamówienia powinien być nowy, nie noszący śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego
używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana,
musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do
funkcjonalnego działania. Dostarczony asortyment musi być odpowiednio zapakowany, aby
zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych
towarów były w języku polskim. 10. Asortyment składający się na przedmiot zamówienia musi
spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 11. Wykonawca
obowiązany jest przekazać Zamawiającemu licencję jak również wszelkie prawa na dostarczone
programy multimedialne, wystawione na rzecz Zamawiającego. Wykonawca dostarczy wszystkie
programy w polskiej wersji językowej, wraz z dokumentacją w języku polskim. Wykonawca
zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot zamówienia do
Szkół z terenu Gminy Domanice biorących udział w projekcie w godzinach 8.00-15.00.
Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń
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ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. 12. Wykonawca zobowiązuje się do
usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę i powstałych w
trakcie realizacji zamówienia. 13. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za
wady przedmiotu zamówienia zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku
poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia. 14. W przypadku
stwierdzenia, że dostarczone produkty: 1) są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające
używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub 2) nie spełniają
wymagań Zamawiającego określonych w Załącznikach lub 3) dostarczone produkty nie
odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 15. W przypadku stwierdzenia
okoliczności, o których mowa w ust. 14, w trakcie trwania czynności odbiorowych Zamawiający
ma prawo odmówić odbioru takiego wyposażenia, a Wykonawca wymieni je na nowe,
prawidłowe, na własny koszt. 16. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w
tym za jego przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi,
jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 17. Zamawiający zastrzega
minimalny okres gwarancji i rękojmi dla części nr 1 zamówienia na sprzęt komputerowy, który
wynosi 24 miesiące od dnia odbioru dostawy. Okres ten może zostać przez Wykonawcę
wydłużony na zasadach określonych w niniejszej SIWZ i stanowi kryterium oceny ofert. 18.
Zamawiający zastrzega minimalny okres gwarancji i rękojmi dla części nr 2 zamówienia na
sprzęt multimedialny, który wynosi 24 miesiące od dnia odbioru dostawy. Okres ten może zostać
przez Wykonawcę wydłużony na zasadach określonych w niniejszej SIWZ i stanowi kryterium
oceny ofert. 19. Warunki gwarancji: 1) Wykonawca zapewnia, że sprzęt jest wolny od wad; 2)
Strony umowy ustalają następujące warunki serwisu i gwarancji: a) okres gwarancji i rękojmi:
minimum 24 miesiące, chyba że producent zapewnia dłuższą gwarancję, b) czas reakcji: w
następnym dniu roboczym, c) czas naprawy: do 14 dni od momentu zgłoszenia, w przypadku
niemożliwości dokonania naprawy w tym terminie Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy o
porównywalnych parametrach, na swój koszt, d) miejsce naprawy: sprzęt zostanie dostarczony
na koszt Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Wykonawcę; 3) termin określony w pkt. 2,
usunięcie wad, odnosi się także do odpowiedzialności w ramach rękojmi; 4) Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić właściwą ochronę udostępnionych systemów lub zasobów
informatycznych, polegającą w szczególności na zapewnieniu środków organizacyjnych,
technicznych i prawnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymogami
RODO - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie. 20. Ilekroć w opisie
przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy,
aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu
zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach
normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre
charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń
podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia
minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy
równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne,
jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie
obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów. Wykonawca zobowiązany jest
w takim przypadku wykazać, że dostarczane przez niego artykuły spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego, w związku z czym musi złożyć z ofertą szczegółową
specyfikację oferowanego asortymentu w celu potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją,
tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu
zamówienia i spełnia kategorie równoważności. 21. Podane w opisach przedmiotu zamówienia
nazwy nie mają na celu naruszenia art. 7 i 29 PZP, a jedynie sprecyzowanie oczekiwań
jakościowych Zamawiającego. 22. Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia
określają: 1) Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt umowy; 2) Załącznik nr 6.1 i 6.2 oraz CPU
Benchmark do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 23. Zamawiający zastrzega możliwość
odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
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bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od
umowy terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach – zgodnie z art. 145
PZP.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6
Dodatkowe kody CPV: 30231320-6, 32322000-6, 32342412-3, 38651000-3, 38651600-9,
48000000-8, 38652100-1

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
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach
projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych jako
klucz do sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły
Podstawowej w Domanicach - Kolonii i Szkoły
Podstawowej w Olszycu Szlacheckim

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 41459.30
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Wilanka sp. z o. o.
Email wykonawcy: biuro@wilanka.pl
Adres pocztowy: ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa
Kod pocztowy: 02-213
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
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Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 39025.44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 39025.44
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 46924.50
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach
projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych jako
klucz do sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły
Podstawowej w Domanicach - Kolonii i Szkoły
Podstawowej w Olszycu Szlacheckim
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Art. 93 ust. 1 pkt 4 i art. 93 ust. 2 w zw. z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). W dniu 29 października 2020
roku odbyło się otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu. Zamawiający poinformował, że
zamierza przeznaczyć 84.472,00 zł na realizację części nr 1 zamówienia. W dniu 13 listopada 2020
roku zawiadomił, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego oraz
multimedialnego w podziale na części w ramach projektu pt. „Rozwijanie kompetencji
kluczowych jako klucz do sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w DomanicachKolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim” realizowanego w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie części nr 1 pod nazwą Dostawa sprzętu
komputerowego w ramach projektu pt. Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu
na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii i Szkoły Podstawowej w
Olszycu Szlacheckim” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez TAS Tomasz
Orlikowski, ul. Grunwaldzka 12/83, 99-300 Kutno opiewająca na kwotę 85.214,40 złotych.
Zamawiający, mógł zwiększyć kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
do ceny oferty TAS Tomasz Orlikowski, tj. do kwoty 85.214,40 złotych. W dniu 29 października
2020 roku TAS Tomasz Orlikowski poinformował Zamawiającego, o odstąpieniu od podpisania
umowy, spowodowanym brakiem sprzętu wskazanego w ofercie, w terminie umożliwiającym
realizację zamówienia. Art. 94 ust. 3 PZP stanowi, że jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (…) zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których
mowa w art. 93 ust. 1. W świetle powyższego przepisu, zawarcie umowy z wykonawcą, którego
oferta, jako z kolejna mogłaby zostać uznana za najkorzystniejszą, jest uprawnieniem, a nie
obowiązkiem zamawiającego. Kolejną ofertą złożoną w części nr 1 postępowania, jest oferta
złożona przez AV Multimedia Małysz i Spółka sp. j., ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce na kwotę
97.588,00 złotych. Wartość tej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający dysponuje na
realizację zamówienia, o kwotę 12.373,60 złotych. Po analizie możliwości finansowych,
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Zamawiający stwierdził, że nie istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na udzielenie
zamówienia do kwoty 97.588,00 złotych, tj. do wartości oferty złożonej przez AV Multimedia
Małysz i Spółka sp. j. Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP, Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub ofert z najniższą
ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W tym stanie
rzeczy, Zamawiający postanowił nie skorzystać z uprawnienia wskazanego w art. 94 ust. 3 PZP i
unieważnił postępowanie w zakresie części nr 1 postępowania.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
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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