Ogłoszenie nr 510551879-N-2020 z dnia 22.12.2020 r.
Akademia Pomorska: Dostawa osprzętu sieciowego będącego uzupełnieniem infrastruktury
związanej ze sprzętem do digitalizacji – wraz z usługą montażu w ramach realizacji projektu
"Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl"
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 jest współfinansowane ze budżetu Unii Europejskiej w ramach Projektu pt.
„Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl”. Projekt jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu operacyjnego: Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 2. „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie:
2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” , Poddziałanie: 2.3.1
„Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i
zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 605034-N-2020
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, email zampub@apsl.edu.pl, faks 59 840 53 80.
Adres strony internetowej (url): www.apsl.edu.pl
Adres profilu nabywcy: ZP/17/2020
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa osprzętu sieciowego będącego uzupełnieniem infrastruktury związanej ze sprzętem
do digitalizacji – wraz z usługą montażu w ramach realizacji projektu "Elektroniczne Centrum
Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/17/2020
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:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa osprzętu sieciowego oraz modernizacja sieci LAN w
budynku Akademii Pomorskiej w Słupsku, przy ulicy Arciszewskiego 22b. Wykonawca w
ramach przedmiotowego zamówienia zobowiązany będzie do dostarczenia i montażu w
pomieszczeniu nr 106: - stojącej szafy rack 22U, 600/1000mm 19”, drzwiczki prawe - patch
panelu 24 port, cat 6, rack 19” - 2 szt. organizera kabli 1U - listwy zasilającej 8TP, 1U rack 19
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do doprowadzenia
niezbędnych przewodów celem podłączenia osprzętu. Osprzęt sieciowy będący przedmiotem
zamówienia musi być kompatybilny ze sprzętem, który w terminie wcześniejszym został
zamontowany przez Zamawiającego. Osprzęt będący przedmiotem zamówienia musi być
fabrycznie nowy, bez śladów użytkowania, oznakowany w taki sposób aby możliwa była jego
identyfikacja. Dostarczony i zamontowany osprzęt nie może być straszy niż rok przed
dostarczeniem do Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w
załączniku nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Z uwagi na specyfikę zamówienia
Zamawiający nie określa wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje
możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu świadczenia usług
stanowiących przedmiot zamówienia, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy PZP.
Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich
dokumentów składających się na dokumentację przetargową, którą należy odczytywać wraz
modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego w trakcie trwania
postępowania. W przypadku, gdy w dokumentacji bądź SIWZ pojawią się wskazania znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia lub odniesienia do norm, aprobat, specyfikacji
technicznych, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 i art. 30 ust. 4 ustawy Pzp,
że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takich
okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań
równoważnych, przy czym minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania
równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w dokumentacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 72710000-0
Dodatkowe kody CPV: 31213300-5
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
NAZWA: Dostawa osprzętu sieciowego będącego uzupełnieniem infrastruktury związanej
ze sprzętem do digitalizacji – wraz z usługą montażu w ramach realizacji projektu
"Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl"

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7317.07
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: WMC NET Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Starzyńskiego 6-7
Kod pocztowy: 76-270
Miejscowość: Słupsk
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6150.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6150.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6150.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
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.

