Ogłoszenie nr 500068272-N-2018 z dnia 29-03-2018 r.
Miasto Tomaszów Lubelski: Dostawa sprzętu komputerowego, systemów informatycznych i
oprogramowania dla ucyfrowienia usług publicznych Miasta Tomaszów Lubelski w ramach
realizacji projektu „Regionalne Partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji
społecznej”
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
Zamówienie realizowane w ramach projektu „Regionalne Partnerstwo dla ucyfrowienia usług
publicznych i partycypacji społecznej” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1
Cyfrowe Lubelskie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 536116-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Tomaszów Lubelski, Krajowy numer identyfikacyjny 95036911000000, ul. ul. Lwowska
57, 22600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 642 125, e-mail
przetargi@tomaszow-lubelski.pl, faks 84 664 22 43.
Adres strony internetowej (url): www.tomaszow-lubelski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego, systemów informatycznych i oprogramowania dla
ucyfrowienia usług publicznych Miasta Tomaszów Lubelski w ramach realizacji projektu
„Regionalne Partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji społecznej”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IR.271.7.2018
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:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, systemów informatycznych i
oprogramowania dla ucyfrowienia usług publicznych Miasta Tomaszów Lubelski w ramach

realizacji projektu „Regionalne Partnerstwo dla ucyfrowienia usług publicznych i partycypacji
społecznej”. Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia dopuszcza
możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części.
Za część należy rozumieć każdą wyspecyfikowaną w SIWZ część przedmiotu zamówienia
opisaną jako część w załączniku nr 1 do SIWZ (SOPZ) tj. : CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II, CZĘŚĆ III. 3.3
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (SOPZ). 3.4
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji Przedmiotu zamówienia zawiera pkt 19 SIWZ
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy (wzór umowy
stanowiący dla poczszególnych części załączniki nr 10.1; nr 10.2; nr 10.3 do SIWZ ).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 48000000-0

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
CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Modernizacja, rozbudowa i wdrożenie systemów
informatycznych z ich integracją i dostawą sprzętu
komputerowego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień
publicznych (dalej ustawy Pzp) zawiadamiam o unieważnieniu prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego postępowania nr IR.271.7.2018, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146
ust. 6 ustawy Pzp, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wynikającą z
dokonania przez zamawiającego czynności z naruszeniem art. 42 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 w zw. z
art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Dostawa sprzętu komputerowego z
oprogramowaniem
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień
publicznych (dalej ustawy Pzp) zawiadamiam o unieważnieniu prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego postępowania nr IR.271.7.2018, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146
ust. 6 ustawy Pzp, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wynikającą z
dokonania przez zamawiającego czynności z naruszeniem art. 42 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 w zw. z
art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.
CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Opracowanie dokumentacji związanej z
uruchomieniem punktu potwierdzania profilu zaufanego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień
publicznych (dalej ustawy Pzp) zawiadamiam o unieważnieniu prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego postępowania nr IR.271.7.2018, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146
ust. 6 ustawy Pzp, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wynikającą z
dokonania przez zamawiającego czynności z naruszeniem art. 42 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 w zw. z
art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik 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.

