Ogłoszenie nr 510095239-N-2020 z dnia 02-06-2020 r.
Gmina Święciechowa: Zakup komputerów do szkół podstawowych z terenu gminy
Święciechowa w ramach programu Zdalna szkoła+
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
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Zdalna Szkoła+ jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Oś I Powszechny dostęp do szybkiego
internetu. Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 543070-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Święciechowa, Krajowy numer identyfikacyjny 41105071200000, ul. ul. Ułańska 4,
64-115 Święciechowa, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 333 510, e-mail
urzadgminy@swieciechowa.pl, faks 655 299 548.
Adres strony internetowej (url): bip.swieciechowa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup komputerów do szkół podstawowych z terenu gminy Święciechowa w ramach
programu Zdalna szkoła+
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
FS.271.6.2020
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 innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych 22 szt.
komputerów przenośnych do Urzędu Gminy w Święciechowie, przeznaczonych dla uczniów i
nauczycieli do prowadzenia zdalnej nauki w szkołach podstawowych z terenu gminy

Święciechowa. Wymagane parametry sprzętu: - procesor minimum Intel Core i3, - pamięć
RAM min. 8 GB, - dysk twardy SSD min. 256 GB, - wbudowana karta graficzna, - kamera
wbudowana w ramkę ekranu, - system Microsoft Windows 10 pro, - powierzchnia matrycy –
matowa, - przekątna ekranu - od 14 do 15.6'', - port 1Gbit LAN, (wew. karta sieciowa LAN)
wbudowane WiFi 802.11 a/b/g/n/Ac, - porty wideo: 1 x HDMI, - porty USB: min. 2x USB
3.1 Gen 1. 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia
fabrycznie nowego, bez wad, gotowego do użycia. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony
sprzęt jest uszkodzony, bądź nie odpowiada przedmiotowi zamówienia pod względem
jakości, funkcjonalności i parametrów technicznych, Wykonawca wymieni je na inne
właściwe na własny koszt. 3. Przedmiot zamówienia musi posiadać: kartę gwarancyjną,
instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty itp. oraz niezbędne dokumenty wymagane
przy tego typu sprzęcie, oraz winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy
(przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zmawiającego do celu dla
którego przedmiot zamówienia jest zakupywany. 4. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i elementy srzętu spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego oraz uzyskać akceptację Zamawiającego. 5. W
przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej wskazana została nazwa handlowa lub znak
towarowy materiału, urządzenia lub elementu sprzętu, to charakteryzujące tak opisany
materiał, urządzenie lub element sprzętu parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i
certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. 6. Zamawiający
wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 24 miesięcznej gwarancji jakości i
udzielenia 24 miesięcznej rękojmi na dostarczony sprzęt od daty odbioru końcowego. 7.
Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony bip.swieciechowa.pl.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6
Dodatkowe kody CPV: 48620000-0
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 unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy to jest z uwagi na fakt, iż cena
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Przepis art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
stanowi, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 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. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 60 885,- zł
brutto, natomiast kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia wynosi 55 000,- zł.

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.

