
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Wyposażenie pracowni dla zawodu technik logistyk kwalifikacji SPL.04 i doposażenie pracowni dla zawodu technik
informatyk kwalifikacji INF.02

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czernikowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866761

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Czernikowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-640

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 54 287 50 01

1.5.8.) Numer faksu: 54 230 50 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@czernikowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernikowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/czernikowo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wyposażenie pracowni dla zawodu technik logistyk kwalifikacji SPL.04 i doposażenie pracowni dla zawodu technik
informatyk kwalifikacji INF.02

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2f4d0e1-d7f9-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00209584/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-15 07:05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00049943/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Wyposażenie pracowni dla zawodu technik logistyk kwalifikacji SPL.04 i doposażenie pracowni dla zawodu technik
informatyk kwalifikacji INF.02

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
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Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Projekt pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie - nowe spojrzenie”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja, Działania
10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00168747/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IWP.271.1.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 206266,87 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni dla zawodu technik logistyk w zakresie kwalifikacji SPL.04
i pracowni dla zawodu technik informatyk w zakresie kwalifikacji INF.02 w Zespole Szkół w Czernikowie w ramach projektu
„Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole w Czernikowie – nowe spojrzenie”, która obejmuje: 
1) Wyposażenie pracowni logistycznej dotyczącej kwalifikacji SPL.04: 
• Komputer All-In-One - szt. 16, 
• Tablica interaktywna - szt. 1, 
• Projektor multimedialny - szt. 1, 
• Tablica biała (do montowania na ścianie) - szt. 1 
• Tablica flipchart - szt. 1, 
• Urządzenie wielofunkcyjne - szt. 1, 
• Słuchawki z mikrofonem - szt. 16, 
• Symulator szkoleniowy z tachografu – szt. 1, 
• Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych - szt. 4, 
• Drukarka kodów kreskowych - szt. 4, 
2) Doposażenie pracowni informatycznej dotyczącej kwalifikacji INF.02: 
• Laptop - szt. 1, 
• Projektor multimedialny - szt. 1, 
• Telewizor min 65" - szt. 1, 
• Notebook - szt. 1, 
• Tablet - szt. 1, 
• Smartfon - szt. 1, 
• Konsola do gier - szt. 1, 
• Aparat fotograficzny lustrzanka - szt. 1, 
• Aparat fotograficzny kompaktowy - szt. 1, 
• Aparat cyfrowy bezlusterkowy - szt. 1, 
• Kamera cyfrowa wideo - szt. 1, 
• Kamera cyfrowa internetowa - szt. 1, 
• Kamera cyfrowa IP (kamera przemysłowa) - szt. 1, 
• Kamera sportowa - szt. 1, 
• Tablet graficzny - szt. 1, 
• Słuchawki bezprzewodowe - szt. 1, 
• Zestaw słuchawkowy bezprzewodowy - szt. 1, 
• Klawiatura bezprzewodowa - szt. 1, 
• Myszka bezprzewodowa - szt. 1, 
• Głośniki przewodowe - szt. 1, 
• Soundbar (głośniki bezprzewodowe) - szt. 1, 
• Karta graficzna - szt. 6, 
• Pamięć RAM - szt. 6, 
• Karta sieciowa - szt. 6, 
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• Dysk SSD M.2 - szt. 6, 
• Szafa stojak rack 19" - szt. 6, 
• Router rack 19" - szt. 6, 
• Switch zarządzalny I typ rack 19" - szt. 6, 
• Switch zarządzalny II typu rack 19" - szt. 6, 
• Telefon VoIP - szt. 6, 
• Serwer z systemem operacyjnym rack 19" - szt. 6, 
• Stacja robocza I typ - szt. 3, 
• Stacja robocza II typ - szt. 3, 
• Patch panel rack 19" - szt. 12, 
• Access Point - szt. 6, 
• Kabel UTP 6 kategorii - m 1 200, 
• Wtyki RJ45 100 szt. - kpl 6, 
• Zasilacz awaryjny UPS - szt. 6. 
2. Adres dostawy: Zespół Szkół w Czernikowie ul. Gimnazjalna 1, 87-640 Czernikowo. 
3. Zamawiający informuje, że zestawy komputerów stacjonarnych, serwery, switche i routery z uwagi na ich przeznaczenie
dla placówki oświatowej należy zgodnie z zapisami art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) objąć zerową stawką podatku VAT.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 10
do SWZ. Parametry techniczne określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowią wymagania minimalne, które musi
spełniać oferowane wyposażenie, chyba że sprecyzowano to inaczej. Wykonawca może zaoferować rozwiązania
równoważne o lepszych parametrach technicznych. 
5. Wymagania ogólne: 
• całość przedmiotu zamówienia musi być dostarczona zgodnie z zapisami Specyfikacji warunków zamówienia, 
• Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego, wolnego od obciążeń osób trzecich, wad
fizycznych i prawnych, objętego gwarancją producenta oraz posiadającego wszelkie wymagane przepisami prawa
pozwolenia, atesty i certyfikaty niezbędne do korzystania przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, 
• przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym określonym przez Zamawiającego oraz
posiadać znak bezpieczeństwa „CE”, 
• urządzenia muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach fabrycznych wraz z kompletem standardowej
dokumentacji dla użytkownika oraz nośnikami zawierającymi oprogramowanie zainstalowane w urządzeniu (jeśli dotyczy), 
• każde urządzenie musi być oznakowane przez producenta w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację, tj.
posiadać nazwę producenta, model oraz numer seryjny, 
• Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia, system operacyjny i oprogramowanie były fabrycznie nowe,
wcześniej nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Ponadto muszą pochodzić z oficjalnego
kanału dystrybucji. Nie dopuszcza się zaoferowania oprogramowania używanego i aktywowanego wcześniej na innym
urządzeniu. Zamawiający wymaga aby zaoferowane oprogramowanie systemu operacyjnego i inne oprogramowanie było
zgodne z zasadami licencjonowania wymaganymi przez ich producentów, 
• Zamawiający wymaga aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie preinstalowane przez producenta komputera, 
• Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności np.
certyfikatami autentyczności (tzw. COA), o ile producent oprogramowania przewidział dla danego rodzaju oprogramowania
tego rodzaju potwierdzenie jego autentyczności, 
• Zamawiający w trakcie odbioru końcowego przewiduje możliwość sprawdzenia i weryfikacji dostarczonego sprzętu oraz
oprogramowania, 
• Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych
u producenta oprogramowania, jako elementu procedury odbioru, 
• naprawy gwarancyjne muszą być realizowane przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego, 
• urządzenia muszą posiadać instrukcje obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim, 
• do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania. 
6. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu
zamówienia, 
• Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsce
wskazane przez Zamawiającego, 
• Wykonawca będzie zobowiązany zagwarantować we wskazanym miejscu rozładunek i wniesienie przedmiotu zamówienia
do siedziby Zespołu Szkół w Czernikowie, ul. Gimnazjalna 1, 87-640 Czernikowo. 
7. Przedmiot zamówienia obejmuje również pełną i bezwarunkową gwarancję, w tym wszelkie koszty związane z naprawami
gwarancyjnymi przedmiotu zamówienia w miejscu użytkowania tj. w siedzibie Zespołu Szkół w Czernikowie. W przypadku
zaistnienia w okresie gwarancyjnym konieczności przemieszczania przedmiotu zamówienia do punktu serwisowego lub
siedziby Wykonawcy w związku ze stwierdzeniem wad lub usterek, których nie można usunąć w miejscu użytkowania,
koszty przemieszczenia przedmiotu zamówienia od i do Zamawiającego ponosi Wykonawca. Przekazanie przedmiotu
zamówienia Wykonawcy na czas naprawy i jego odbiór musi nastąpić protokolarnie. 
8. Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia na 24 miesiące a maksymalny na 36 miesięcy
zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Okres gwarancji”. 
Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach w postaci liczby całkowitej. Minimalny okres jaki może zaoferować
Wykonawca to 24 miesiące, a maksymalny okres wynosi 36 miesięcy. 
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Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru i przekazania w użytkowanie całego przedmiotu zamówienia. 
9. W sytuacji, gdy gwarancja udzielona przez producenta jest dłuższa od gwarancji udzielonej przez Wykonawcę,
obowiązuje gwarancja producenta.
10. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu
cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
11. Ilekroć w niniejszej specyfikacji podane są nazwy własne, typy urządzeń oraz ich producenci lub konkretne wymiary
należy traktować je jako przykładowe określenie cech technicznych oraz pożądanego standardu i jakości.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej tj. zaproponowania rozwiązań równoważnych w stosunku
do opisanych, z zastosowaniem tych samych standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Poprzez pojęcie rozwiązań równoważnych należy rozumieć rozwiązania
zapewniające uzyskanie wymaganych cech i parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż
założone opisie przedmiotu zamówienia, a ponadto muszą to być urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z
obowiązującym prawem. 
W sytuacji, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
Wykonawcę, lub opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca powinien
przyjąć, że wskazaniu takiemu lub odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważny/równoważne”, a działanie takie miało na
celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego cech dostaw. Wykonawca w każdym przypadku może
zaproponować urządzenia równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne;
jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w
dokumentach zamówienia standardów.
Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentach zamówienia, ale nie podaje
minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o
właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji
wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. sygn. akt: KIO 2315/13). 
12. W wypełnionej tabeli w Arkuszu cenowym (Załącznik nr 1.1 do SWZ) Wykonawca zobowiązany jest podać producenta i
model oferowanego wyposażenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30200000-1 - Urządzenia komputerowe

30213100-6 - Komputery przenośne

30213300-8 - Komputer biurkowy

30216130-6 - Czytniki kodu kreskowego

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

32320000-2 - Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

38651000-3 - Aparaty fotograficzne

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp w trybie
podstawowym bez negocjacji.
W przedmiotowym postępowaniu w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, tj. do dnia 06.06.2022 r.
do godz. 9:00 złożone zostały 3 oferty. 
W wyniku weryfikacji ofert stwierdzono, że oferta z najniższą ceną znacznie przewyższa możliwości finansowe
Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 237 705,23 zł. Zamawiający nie
może zwiększyć kwoty na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli
cena lub koszt 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 lub kosztu
najkorzystniejszej oferty”.
W związku z powyższym uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.
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