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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4723-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Komputery przenośne
2022/S 003-004723
Ogłoszenie o modyfikacjach
Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 9541727830
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 25
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-032
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Gadomska-Dysy
E-mail: zamowieniauw@katowice.uw.gov.pl
Tel.: +48 322077508
Faks: +48 322077395
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.katowice.uw.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
dostawa dwóch zestawów składających się z: laptopa z oprogramowaniem, monitora, klawiatury i myszy
Numer referencyjny: BA.I.273.69.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
dostawa dwóch zestawów składających się z: laptopa z oprogramowaniem, monitora, klawiatury i myszy
Część nr: 1

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki

II.2.4)

Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:
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1.Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa dwóch zestawów składających się z: laptopa z
oprogramowaniem, monitora, klawiatury i myszy.
2Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy (załącznik nr 1 do niniejszej umowy)
oraz opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do niniejszej umowy). Szczegółowe wymagania dotyczące
przedmiotowej dostawy zawiera opis przedmiotu zamówienia. Załączniki są integralną częścią umowy.
Dodatkowo zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy określają obowiązujące w postępowaniu zapisy
specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).
II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w dniach: 14

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 240-630439

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: BA.I.273.69.2021
Część nr: 1
Nazwa:
dostawa dwóch zestawów składających się z: laptopa z oprogramowaniem, monitora, klawiatury i myszy.
V.2)

Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1)

Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
24/11/2021

V.2.2)

Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Af Seko sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5470049288
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 14 440.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http:///www.uzp.gov.pl
VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisówustawy Pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w
Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http:///www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/12/2021

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji
VII.1)
Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)

Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne

VII.1.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

VII.1.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie

VII.1.4)

Opis zamówienia:
dostawa dwóch zestawów składających się z: laptopa z oprogramowaniem, monitora, klawiatury i
myszy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7.1 do SWZ.

VII.1.5)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Okres w dniach: 14

VII.1.6)

Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 14 440.00 PLN

VII.1.7)

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
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Oficjalna nazwa: Af Seko Sp. z o.o.
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
VII.2)

Informacja o modyfikacjach

VII.2.1)

Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):
W związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 15r ust. 4 pkt 2 w związku z art. 15 r ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (Dz. U. 2020
poz. 1842 z późn. zm.), Strony postanawiają dokonać zmiany Załącznika nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia w
zakresie oferowanego modelu monitora stanowiącego element zestawu, tj.:
1. Monitor AOC 24”X24P1 zostaje zastąpiony modelem Philips 240B9/00.

VII.2.2)

Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty
zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/
UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego
charakteru tych okoliczności:
W związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 15r ust. 4 pkt 2 w związku z art. 15 r ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych (Dz. U. 2020
poz. 1842 z późn. zm.), Strony postanawiają dokonać zmiany Załącznika nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia w
zakresie oferowanego modelu monitora stanowiącego element zestawu, tj.:1. Monitor AOC 24”X24P1 zostaje
zastąpiony modelem Philips 240B9/00.

VII.2.3)

Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych
wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej
inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 14 440.00 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 14 440.00 PLN
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