
Ogłoszenie nr 510227331-N-2020 z dnia 16-11-2020 r.

Ministerstwo Klimatu, Biuro Dyrektora Generalnego: Sprzedaż i dostawa 20 sztuk laptopów typ I i
100 sztuk laptopów typ II dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska

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:
nie

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ministerstwo Klimatu, Biuro Dyrektora Generalnego, Krajowy numer identyfikacyjny
10648580000000, ul. ul. Wawelska  52/54, 00-922  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska,
tel. 0-22 36-92-523, e-mail dorota.liwarska@klimat.gov.pl, faks 0-22 36-92-524.
Adres strony internetowej (url): bip.mos.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż i dostawa 20 sztuk laptopów typ I i 100 sztuk laptopów typ II dla Ministerstwa Klimatu i
Środowiska

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BDGwzp-260/28/2020/DL

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 sprzedaż i dostawa 20 szt. laptopów typ I oraz 100 szt. laptopów typ
II dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6
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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: 12/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 383740.00
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: SeMaBiCOM Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Puławska 45a, lok. 28
Kod pocztowy: 05-500
Miejscowość: Piaseczno
Kraj/woj.: mazowieckie

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 472000.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 472000.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 472000.20
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
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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  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3)  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.
Zamówienie realizowane na podstawie art 67 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) tj. ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł przewidzieć, wymagane jest
natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla
innych trybów udzielenia zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: Przedmiotowy zakup sprzętu
komputerowego i wybór niniejszego trybu udzielenia zamówienia uwarunkowany jest
koniecznością natychmiastowego zapewnienia sprzętu do wykonywania pracy, w szczególności
pracy zdalnej pracownikom Ministerstwa Klimatu i Środowiska. W październiku br, w wyniku
rekonstrukcji rządu, nastąpiło przekształcenie i zniesienie niektórych urzędów administracji
państwowej. 6 października 2020 r. do byłego Ministerstwa Klimatu został włączony dział
środowisko. Tym samym do utworzonego Ministerstwa Klimatu i Środowiska zostali
przeniesieni pracownicy ze zniesionego Ministerstwa Środowiska. W związku z wprowadzonymi
dodatkowymi obostrzeniami dotyczącymi sytuacji epidemicznej w kraju i wydane
Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2020 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 1931)
wprowadzające obowiązek dla pracowników administracji publicznej wykonywania do 4 grudnia
2020r. pracy zdalnej, (przepis poniżej): ."... do dnia 4 grudnia 2020 r. w urzędach administracji
publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym
kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący
jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej..." konieczne jest
natychmiastowe zapewnienie sprzętu umożliwiającego pracownikom wykonywanie obowiązków
w formie określonej w ww. Rozporządzeniu. Przetarg nieograniczony na dostawę 130 laptopów
(realizowany w dwóch częściach), który został ogłoszony 17 września 2020 r., zabezpiecza
wyłącznie bieżące potrzeby i nie uwzględnia wspomnianych wyżej zmian organizacyjnych. Do I
części postępowania na 100 sztuk laptopów wpłynęło odwołanie, co opóźni lub uniemożliwi
realizację tej części. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że zaistniałej sytuacji
Zamawiający nie mógł przewidzieć. Nie był znany wcześniej zarówno zakres zmian
organizacyjnych, tym samym liczba przeniesionych pracowników, jak i zakres wprowadzonych
obostrzeń i wynikające z tego obowiązki pracodawcy. Zakup laptopów, w ilości umożliwiającej
zapewnienie wszystkim pracownikom MKiŚ wykonywania pracy w formie zdalnej należy uznać
za konieczny i natychmiastowy. Brak odpowiedniej ilości sprzętu może spowodować, że MKiŚ
nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązków nałożonych przywołanym powyżej
Rozporządzeniem. Nie mogą być również zachowane terminy, określone dla innych trybów
określonych w ustawie Pzp. Przy założeniu, że wszczęcie przedmiotowego postępowania w
trybie zamówienia z wolnej ręki nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu zgody Szefa KPRM na
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indywidualny zakup, szacuje się, że uzgodnienie warunków umowy z Wykonawcą nastąpi w
ciągu 3 dni od dnia wysłania zaproszenia do negocjacji. Żaden inny tryb ustawowy nie zapewni
przeprowadzenia procedury w tak krótkim czasie, tym samym nie zapewni natychmiastowej
realizacji zamówienia. W związku z powyższym wypełnione zostały wszystkie przesłanki do
zastosowania trybu z wolnej ręki, w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
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