
Ogłoszenie nr 510052548-N-2020 z dnia 24-03-2020 r. 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: Dostawa próbek do Pracowni Metrologicznej 
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja 

szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

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 
Projekt dofinansowany w ramach Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki; Działanie 2.4.: Rozwój 
kształcenia i szkolenia zawodowego; Poddziałanie 2.4.2: Rozwój kształcenia i szkolenia 
zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie 

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Krajowy numer identyfikacyjny 
28152771000000, ul. Gen. Bema  54, 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo 
Polska, tel. 556256725, e-mail ckziu@elblag.eu, faks . 
Adres strony internetowej (url): www.ckziuelblag.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Szkoła 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa próbek do Pracowni Metrologicznej w Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu” 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
CKZiU.261.06.2020.RM 

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. Przedmiot zamówienia: Dostawa próbek do Pracowni Metrologicznej w Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w 
Elblągu” Przedmiot główny: CPV: 39.16.21.00 – 6 Nazewnictwo wg CPV: Pomoce dydaktyczne 
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa próbek do Pracowni Metrologicznej w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa 
zawodowego w Elblągu”. Projekt dofinansowany w ramach Oś Priorytetowa 2: Kadry dla 
gospodarki; Działanie 2.4.: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego; Poddziałanie 2.4.2: 
Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Miejsce dostawy: Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego, 82-300 Elbląg ul. Bema 54. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: 
Zakres zamówienia obejmuje: A. dostawę wyposażenia do Pracowni Metrologicznej: 1) Próbki 
do badań makroskopowych i mikroskopowych metali i ich stopów, 2) Próbki do badań 
właściwości mechanicznych i technologicznych metali i ich stopów, 3) Próbki do badań 
makroskopowych i mikroskopowych aluminium i jego stopów, Szczegółowy opis i ilości 
wyposażenia zawiera Załącznik Nr 3 do ZdN. B. oznakowanie sprzętu zgodnie z 
„Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w 
zakresie informacji i promocji”. 3. Wymagania i warunki wykonania: 3.1. Wykonawca 
zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia we własnym zakresie, na własny 
koszt i na własne ryzyko oraz oznakowania zgodnie z „Podręcznikiem wnioskodawcy i 
beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”, 3.2. 
Zamawiający wymaga, aby dostarczone w ramach zamówienia elementy wyposażenia były 
nowe, nieużywane wcześniej, w oryginalnych, firmowych opakowaniach. 3.3. Zamawiający 
wymaga udzielenia co najmniej 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia. Bieg terminu 
gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego 
przedmiotu zamówienia i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego. 3.4. Zamawiający 
informuje, że w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w dostawach objętych 
zamówieniem, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca 
zobowiązany będzie w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia telefonicznego lub 
pisemnego, do ich usunięcia. Niedotrzymanie terminu będzie upoważniać Zamawiającego do ich 
usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych. 3.5. Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy przystąpienia do naprawy gwarancyjnej w siedzibie Zamawiającego w czasie nie 
dłuższym niż w trzecim dniu roboczym od przyjęcia zgłoszenia, 3.6. Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca w przypadku konieczności dokonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego, 
odebrał i dostarczył po naprawie przedmiot dostawy od i do Zamawiającego na własny koszt, 
3.7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył Zamawiającemu równoważny sprzęt 
zastępczy na czas trwania naprawy, której usunięcie potrwa dłużej niż 5 dni roboczych od 
przyjęcia zgłoszenia, 3.8. Wykonawca wymieni wyposażenie na nowe wolne od wad w sytuacji, 
gdy po dwukrotnej naprawie wyposażenie nie działa zgodnie z przeznaczeniem w terminie do 5 
dni roboczych od zgłoszenia. 3.9. Oznakowanie sprzętu zgodnie z „Podręcznikiem 
wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i 
promocji” dostępnym pod linkiem: 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-
wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-
i-promocji/ 3.10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w kolumnie „Opis oferowanego 
przedmiotu” w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZdN, podał 
producenta, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanego wyposażenia. 3.11. W 
przypadku zgodności oferowanego wyposażenia z opisem i parametrami opisanymi przez 
Zamawiającego w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZdN, dopuszcza 
się zastosowanie zapisu „zgodnie z ZdN” i wskazanie producenta i modelu oferowanego 
wyposażenia. W przypadku, gdy oferowane wyposażenie nie posiada modelu wystarczy 
wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – 
zgodnie z ZdN. 3.12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach 
technicznych i wymogach jakościowych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. 3.13. 
Zamawiający informuje, że Wykonawca, który złoży rozwiązania równoważne opisanym przez 
Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego elementy wyposażenia 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający 
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wymaga, aby Wykonawca opisał za pomocą parametrów technicznych i jakościowych 
rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanych przez 
Zamawiającego. Wymagane informacje należy podać w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej 
ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZdN. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, 
które oferuje jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wskazał producenta, model, 
opis i parametry oferowanego wyposażenia w zakresie wszystkich parametrów wymienionych 
przez Zamawiającego w WYCENIE DOSTAWY stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZdN. 
Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie 
porównywał parametry techniczne opisane w WYCENIE DOSTAWY przez Zamawiającego i 
wskazane przez Wykonawcę. 3.14. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. 
3.15. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 3.16. 
Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 
1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3.17. Zamawiający żąda, aby przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo 
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w dostawy. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o 
wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw. 3.18. Zamawiający informuje, że nie 
przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3.19. Informacja o 
przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy: Zamawiający określa zakres 
przewidywanych zmian i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zmiany Umowy będą 
dokonywane poprzez aneksy sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez Strony Umowy, 
pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych 
zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z 
mocy prawa i nie wymagających przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter 
i warunki wprowadzenia przewidziano w następnym punkcie. 2. W przypadku, gdy wyposażenie 
przedstawione w ofercie w momencie dostawy: a. nie będzie dostępne na rynku, b. będzie 
wycofane ze sprzedaży przez producenta, c. producent wprowadzi nowszy model, przewiduje się 
dopuszczenie nowszego lub lepszego modelu pod warunkiem, że parametry techniczne będą 
spełniały wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a cena nie 
ulegnie zmianie. 

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

nie 
II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/03/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
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Wartość bez VAT 33414.62 
Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  0 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
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: "METROTEST" Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Stoczniowa 2 
Kod pocztowy: 82-300 
Miejscowość: Elbląg 
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie 

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 38130.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 38130.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38130.00 
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  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 
pkt 4  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. 
Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu 
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nieograniczonego CKZiU.261.04.2020.RM nie złożono żadnej oferty. Warunki udzielanego 
zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Z uwagi na wystąpienie powyższej 
okoliczności Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki. Uzasadnienie prawne: 
art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: 67.1. Zamawiający może udzielić 
zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 4) 
w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu 
ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie 
zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 
1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy 
wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały 
w istotny sposób zmienione 
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