Ogłoszenie nr 500019167-N-2018 z dnia 25-01-2018 r.
Miasto Ruda Śląska: Dostawa i instalacja urządzeń i wyposażenia pracowni do praktycznej
nauki zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie
Śląskiej
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 współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa
Śląskiego a Miastem Ruda Śląska o realizacji projektów: „Modernizacja pracowni do praktycznej nauki
zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej”, w
ramach konkursu nr RPSL.12.02.01-IŻ.01-24-040/15 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa XII – Infrastruktura edukacyjna; Działanie
12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego; Poddziałanie 12.2.1 Infrastruktura kształcenia
zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 633218-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Ruda Śląska, Krajowy numer identyfikacyjny 00051584000000, ul. Plac Jana Pawła II 6,
41709 Ruda Śląska, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, e-mail
zamowienia@ruda-sl.pl, faks 032 248 7348.
Adres strony internetowej (url): www.rudaslaska.bip.info.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i instalacja urządzeń i wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum
Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AP.271.135.2017
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:
Dostawa i instalacja urządzeń i wyposażenia pracowni do praktycznej nauki zawodu w Centrum
Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Śląskiej Zamówienie obejmuje 2
zadania (części), tj.: Zadanie nr 1: Dostawa i instalacja wyposażenia pracowni programowania
obrabiarek numerycznych/pracowni komputerowego programowania obrabiarek – obrabiarki
konwencjonalne Zadanie nr 2: Dostawa i instalacja wyposażenia pracowni dla branży handlowej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr3 do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 42623000-9

Dodatkowe kody CPV: 42621000-5, 51530000-6, 30213100-6, 30231000-7, 48422000-2, 302321108, 30142000-6, 30216130-6, 39143310-2, 39141100-3, 30232100-5, 30232100-5, 30236000-2,
39130000-2, 30231320-6, 30190000-7, 48110000-2
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
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Dostawa i instalacja wyposażenia pracowni programowania obrabiarek
numerycznych/pracowni komputerowego programowania obrabiarek – obrabiarki konwencjonalne
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawą do unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
jest art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy. Wprawdzie w przedmiotowym postępowaniu złożono trzy oferty,
jednakże cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia (bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, iż
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 200 982,00 zł/brutto, tymczasem kwota
oferty, która została oceniona jako najkorzystniejsza wynosi: 236 160,00 zł/brutto). Jak wynika z
powyższego kwota tej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, a jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny
najkorzystniejszej oferty

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Dostawa i instalacja wyposażenia pracowni dla branży handlowej
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Podstawą do unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
jest art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy – „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu”. Wprawdzie w
przedmiotowym postępowaniu złożono trzy oferty, jednakże zostały one odrzucone.

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.

