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Ogłoszenie nr 510038629-N-2019 z dnia 28-02-2019 r.

Akademia Pomorska: Zakup, dostawa i montaż aparatury pomiarowej do pracowni kształcenia
praktycznego w AP w Słupsku

  
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 finansowane jest ze środków Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz ze środków Unii
Europejskiej, w ramach dofinansowania projektu „Rozwój systemu kształcenia o profilu
praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”, numer umowy o
dofinansowanie: RPPM.04.02.00-22-0004/16-00 z późniejszymi zmianami

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 511245-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Akademia Pomorska, Krajowy numer identyfikacyjny 14590000000000, ul. ul. Arciszewskiego 
22a, 76-200  Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 840 53 27, e-mail
zampub@apsl.edu.pl, faks 59 840 53 80. 
Adres strony internetowej (url): www.apsl.edu.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: uczelnia wyższa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zakup, dostawa i montaż aparatury pomiarowej do pracowni kształcenia praktycznego w AP w
Słupsku

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
149/2019

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 „Zakup, dostawa i montaż aparatury pomiarowej do pracowni
kształcenia praktycznego w AP w Słupsku” w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o
profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)”. 2. Przedmiot
zamówienia został podzielony na części: CZĘŚĆ 1 - Zakup, dostawa i montaż sprzętu do
pomiarów elektrycznych i magnetycznych. CZĘŚĆ 2 - Zakup, dostawa i montaż sprzętu
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CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Zakup, dostawa i montaż sprzętu do pomiarów
elektrycznych i magnetycznych

CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Zakup, dostawa i montaż sprzętu
hydrologicznego, meteorologicznego itp.

hydrologicznego, meteorologicznego itp. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z
transportem nowego i fabrycznie zapakowanego towaru (tzn. sprzętu, urządzeń) pochodzącego z
bieżącej produkcji (nie starszy niż 2018), wraz z jego rozładunkiem i wniesieniem w miejscach
wskazanych w siedzibie Zamawiającego. 4. Przedmiot zamówienia poza obowiązkami
wskazanymi w pkt. 3, obejmuje także montaż, konfigurację i uruchomienie przedmiotu
zamówienia. Montaż obejmuje wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do przygotowania
przedmiotu zamówienia do używania zgodnie z przeznaczeniem i celem, w tym: rozpakowanie,
skręcenie, złożenie w całość, montaż w miejscu przeznaczenia (w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego w jego siedzibie), regulacja i doprowadzenie do stanu użytkowania zgodnego z
przeznaczeniem, a także usunięcie i wywóz odpadów powstałych w toku montażu. 5. Przedmiot
zamówienia dla CZĘŚCI nr 1, poza obowiązkami wskazanymi w pkt. 3. i 4., obejmuje także
przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczanego
przedmiotu zamówienia. Asortyment wymagający przeszkolenia dla każdej ze wskazanych
części wynika ze Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – części (załącznik nr 5.1. do
SIWZ). Szkolenie winno się odbyć w siedzibie Zamawiającego w dni robocze tj. w wyłączeniem
niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 6. Dostarczony sprzęt powinien posiadać karty
gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim oraz dokumenty wymagane obowiązującymi
przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE) -
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu
elektrycznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 806). 7. Minimalny wymagany okres gwarancji na
dostarczony sprzęt wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji stanowi jedno z kryterium wyboru
oferty. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny gwarancyjny serwis techniczny w
okresie gwarancji na zasadach określonych w załączniku nr 4.1.-.4.2. do SIWZ Wzorze umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak
II.5) Główny Kod CPV: 38000000-5

 

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:
Art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych – postępowanie obarczone jest
niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
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Art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych – postępowanie obarczone jest
niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
 
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. 


