Ogłoszenie nr 500286493-N-2018 z dnia 29-11-2018 r.
"Uzdrowisko Świnoujście" S.A.: Dostawy sprzętu informatycznego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 648981-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500280041-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
"Uzdrowisko Świnoujście" S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 28826000000, ul. ul.
Nowowiejskiego 2, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91
321 37 60, e-mail m.koput@uzdrowisko.pl, faks 913 212 314.
Adres strony internetowej (url): www.uzdrowisko.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy sprzętu informatycznego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/UŚ/SI/11/2018
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:
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe
30230000-0 Sprzęt związany z komputerami 30237000-9 Części, akcesoria i wyroby do
komputerów 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy 30232000-4 Sprzęt peryferyjny
30231000-7 Ekrany i konsole komputerowe 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy
informatyczne 48820000-2 Serwery 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu
informatycznego zgodnie z wykazem parametrów technicznych, według asortymentu i w
ilościach określonych w załączniku nr 1a do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest także do
zorganizowania – na własny koszt i ryzyko – transportu i rozładunku sprzętu informatycznego
w siedzibie Zamawiającego. 3. Wykonawca gwarantuje dostarczenie sprzętu informatycznego
fabrycznie nowego, nie powystawowego, w pełni sprawnego i bez uszkodzeń. Cały sprzęt

informatyczny powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. 4. Miejscem dostawy
sprzętu informatycznego jest siedziba Zamawiającego: Budynek Zarządu „Uzdrowisko
Świnoujście” S.A., ul. Nowowiejskiego 2, 72-600 Świnoujście. 5. Wykonawca nie może
powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z umowy innemu podmiotowi bez zgody
Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 6. Odbiór ilościowy
sprzętu informatycznego zostanie dokonany i potwierdzony w dowodzie dostawy w chwili
dostarczenia sprzętu informatycznego do miejsca dostawy wskazanego w ust. 4. 7. Odbiór
jakościowy sprzętu informatycznego zostanie dokonany w terminie 3 dni roboczych od jego
dostarczenia i potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez obydwie strony umowy.
Zamawiający odmówi podpisania protokołu jakościowego w przypadku wystąpienia
jakichkolwiek wad, usterek, nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu informatycznego, a
także w przypadku niespełnienia przez sprzęt informatyczny fabrycznych parametrów
określonych w ofercie Wykonawcy. 8. Prawidłowo podpisane protokoły odbioru ilościowego
oraz jakościowego, potwierdzające, że przedmiotowe odbiory zostały przeprowadzone bez
zastrzeżeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 9.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz ze sprzętem informatycznym oryginałów
lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami: certyfikatów lub atestów,
instrukcji BHP w zakresie obsługi sprzętu informatycznego oraz instrukcji obsługi sprzętu
informatycznego w języku polskim.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1
Dodatkowe kody CPV: 30230000-0, 30237000-9, 30236000-2, 30232000-4, 30231000-7,
48000000-8, 48820000-2
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 unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ), gdyż cena
najkorzystniejszej oferty (najwyżej punktowanej) przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a Zamawiający nie może zwiększyć tej
kwoty do ceny oferty.
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.

