
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa 2 szt. symulatorów przejścia dla pieszych na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Katowicach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

1.3.) Oddział zamawiającego: WORD

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273747894

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Francuska 78

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-507

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 323593008

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@word.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.katowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://wordkatowice.logintrade.net/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowa Wojewódzka Osoba Prawna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Egzaminowanie i szkolenie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa 2 szt. symulatorów przejścia dla pieszych na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Katowicach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ce0625f-d59a-11eb-b885-f28f91688073
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2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ce0625f-d59a-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00120140/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-20 09:35

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00019044/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa symulatorów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00096323/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AT-ZP.262.3.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 63960,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Symulator Przejścia dla pieszych umożliwiający:
bezpieczną naukę korzystania z przejścia dla pieszych z sygnalizacją i bez sygnalizacji,

4.5.3.) Główny kod CPV: 34151000-0 - Symulatory jazdy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta Wykonawcy EDUCAR Systemy
Informatyczne, Aleksandra Jeznach Rozlazłów 68, 96-500 Sochaczew. 
Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu żądał wykazu
dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w
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tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów
określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym
dowodami, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 
Wykonawca wraz z ofertą złożył powyższy wykaz, jednak wymienione w nim dostawy nie
spełniały wymaganego warunku wykonania w okresie ostatnich 3 lat (były realizowane w roku
2017). Z tego powodu Wykonawca pismem Zamawiającego z dnia 13.07.2021 r. został wezwany
do uzupełnienia wykazu dostaw, zgodnie z wymaganiem określonym w SWZ. 
W odpowiedzi Wykonawca w dniu 15.07.2021 wykaz uzupełnił, jednak wymienione w wykazie
dostawy są niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia.
W związku z powyższym zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy Zamawiający odrzucił ofertę
Wykonawcy niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, a w konsekwencji unieważnił
postępowanie na mocy art. 255 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA VI OFERTY

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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