Ogłoszenie nr 25735 - 2017 z dnia 2017-02-15 r.
Reda: Dostawa pomocy dydaktycznych w celu realizacji zajęć dodatkowych dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Redy w ramach projektu Poprawa
jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 361498
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak
Numer ogłoszenia: 361849
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Reda, krajowy numer identyfikacyjny
19167516100000, ul. ul. Gdańska 33, 84240 Reda, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. 58
6788023, faks 58 6783124, e-mail sekretariat@reda.pl; przetargi@reda.pl
Adres strony internetowej (URL): http://bip.reda.pl/zamowienia/tryby
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa pomocy dydaktycznych w celu realizacji zajęć dodatkowych dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Redy w ramach projektu Poprawa jakości
edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
9.ZF.PN.D.EFS.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis 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 pomocy dydaktycznych w celu realizacji zajęć
dodatkowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta Redy w
ramach projektu Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość CZĘŚĆ I - Sprzęt
z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) CZĘŚĆ II - Multimedialne
programy edukacyjne CZĘŚĆ III - Szkolne pomoce dydaktyczne CZĘŚĆ IV - Laboratorium
matematyczne CZĘŚĆ V - Laboratorium przyrodnicze CZĘŚĆ VI – Laboratorium
biologiczne CZĘŚĆ VII – Platformy edukacyjne
II.4) Główny kod CPV:39162000-5
Dodatkowe kody CPV:39162100-6, 30236000-2, 48000000-8
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa
ramowa/dynamiczny system zakupów:
21 dni
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: - Sprzęt z zakresu Technologii InformacyjnoCZĘŚĆ NR: 1
Komunikacyjnych (TIK)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY
RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:
04/01/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO
ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO
DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
cezar cezary machinoi piotr gębka spółka jawna, , ul. wolności 8 lok.4, 26600, radom, kraj/woj. mazowieckie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
208225.25 pln.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Informacje dodatkowe:

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
25/01/2017
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: wg zapisów
umowy par. 11 ust. 1 pkt2) zamianie uległ termin dostawy z 21 dni od dnia podpisania
umowy na dzień 10.02.2017r.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Część asortymenty - wizualizery dostarczane były spoza granic kraju i przesyłka została
nieprawidłowo posortowana w jednym z punków przeładunkowych i zmieniła adres
docelowy, co wiązało się z koniecznością złożenia przez Wykonawcę kolejnego
zamówienia na wizualizery.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

