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Ogłoszenie nr 510051478-N-2020 z dnia 22-03-2020 r.

Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu: Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 519278-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540042765-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uczelnia Państwowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu, Krajowy numer identyfikacyjny 60044114000000, ul. ul. Pereca 2, 22-400
Zamość, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 084 6383555, 6383444, e-mail rektorat@upz.edu.pl, faks 846 383 500.
Adres strony internetowej (url): www.upz.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: uczelnia państwowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa zasilaczy awaryjnych UPS
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AI.2610.02.2020.MF
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 zasilaczy awaryjnych UPS – 2 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1
do SIWZ . Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30237280-5

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:
Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, tj. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego Uzasadnienie: Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz.374 z 2020) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca
2020r. w związku z wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń działalności uczelni nadzorowanych prze MNiSW na terenie całego kraju i
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, Zamawiający ograniczył funkcjonowanie Uczelni poprzez wprowadzenie pracy zdalnej, tj. poza miejscem stałego wykonywania pracy,
przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości funkcjonowania Uczelni – w zamkniętym budynku przebywała osoba zapewniająca obsługę finansową.
W dniu 19.03.2020r. dwóch Wykonawców poinformowało Zamawiającego telefonicznie oraz drogą mailową o problemach ze złożeniem ofert w
przedmiotowym postępowaniu. Wobec powyższego Zamawiający uznał, iż uniemożliwienie – wskutek działań Zamawiającego prowadzących do
zapobiegania, przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 – złożenia oferty zainteresowanemu Wykonawcy, którego oferta mogła
potencjalnie zostać wybrana jako najkorzystniejsza, powoduje obarczenie postępowania niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W konsekwencji ograniczenie uczciwej konkurencji i naruszenie zasady
równego traktowania Wykonawców (art. 7 ust. 1 ustawy Pzp). Tym samym w takiej sytuacji zachodzi konieczność unieważnienia postępowania
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp.
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.

Drukuj
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