Ogłoszenie nr 510084467-N-2020 z dnia 18-05-2020 r.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na
potrzeby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy
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: 531143-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540073189-N-2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 50367606000000, ul.
ul. Nowy Rynek 15, 18-100 Łapy, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 48857152388, e-mail
bibllapy@wp.pl, faks 857152388.
Adres strony internetowej (url): www: bibliotekalapy.pl, bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samorządowa instytucja kultury
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Łapy
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
26.1.2020
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 sprzętu komputerowego i oprogramowania na
potrzeby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy" 2. Zamówienie zostało podzielone na
części: a) Część 1 - Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem b) Część 2 - Dostawa
telewizorów, konsol do gier oraz mikrofonów. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowi: a) załącznik nr 1 do SIWZ dla części 1 b) załącznik 1.1 do SIWZ dla części 2 4.
Wszystkie urządzenia wskazane w „Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia" i ich
elementy składowe muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2019 lub 2020.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 30000000-9
Dodatkowe kody CPV: 30200000-1, 30213300-8, 30233150-7, 30236110-6, 30237400-3,
30231300-0, 30233000-1, 30234000-8, 48000000-8, 48620000-0, 48214000-1, 48218000-9,
30231310-3, 30237270-2, 30216130-6, 30232000-4, 30232100-5, 30231200-9, 32341000-5,
32320000-2, 32324600-6, 32342100-3, 30213100-6, 30191400-8
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: 1
NAZWA: Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuje o unieważnieniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub
oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
oferty najkorzystniejszej. W przedmiotowym postępowaniu ceny ofert przekraczają
możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia kwotę 146 807,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację
zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając
powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na
ww. podstawie prawnej.
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Dostawa telewizorów, konsol do gier oraz mikrofonów
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), informuje, iż unieważnia przedmiotowe
postępowanie dla części 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zgodnie z dyspozycją ww.
przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie
złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z
zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do
dnia 04.05.2020 r. godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Mając
powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na
ww. podstawie prawnej.

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.

