
Ogłoszenie nr 500142381-N-2018 z dnia 21-06-2018 r.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni: Świadczenie usług w zakresie rezerwacji,zakupu i
dostarczenia biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

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:
tak
Numer ogłoszenia: 560361-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500124232-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Krajowy numer identyfikacyjny 14500001111, ul. ul. Chrzanowskiego  10, 81338   Gdynia, woj.
pomorskie, państwo Polska, tel. (58) 355 33 33, e-mail zam_pub@umgdy.gov.pl, faks (58) 620 67 43.
Adres strony internetowej (url): www.umgdy.gov.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.umgdy.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług w zakresie rezerwacji,zakupu i dostarczenia biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-JBC-3800-25/18

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

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 usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie na
potrzeby Urzędu Morskiego w Gdyni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. W okresie trwania umowy
Zamawiający planuje zrealizować około 200 przelotów krajowych i zagranicznych, w tym : krajowych - ok. 10 oraz zagranicznych - ok. 190.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załączniki
Załącznik nr od 3 do SIWZ.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 63500000-4

Dodatkowe kody CPV: 63510000-7, 63512000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:
Termin wykonania zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia podpisania umowy. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które w trakcie realizacji zamówienia będą pełnić czynności polegające na dokonywaniu
rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych, tj. osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w § 8 ust. 5 i 6
wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579), uprzejmie informuję,
że Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy unieważnił postępowanie Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 7) - Zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Uzasadnienie faktyczne: Mając na uwadze fakt, iż zapisy Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia oraz Opis przedmiotu zamówienia, nie były wystarczająco jednoznaczne i precyzyjne, co nie pozwala
Wykonawcom którzy złożyli oferty na w/w postępowanie przetargowe, prawidłowo oszacować „łącznej ceny ofertowej brutto” zamówienia, a
także okoliczność iż wszyscy Wykonawcy w formularzu oferty podali jedynie wysokość opłat transakcyjnych za krajowe oraz zagraniczne bilety
lotnicze, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie. Mają na uwadze powyższe, w związku z faktem iż postępowanie obarczone jest
niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

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   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
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Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/1381c887-d259-431b-b1d4-7be...

2 z 2 2018-06-21, 13:27


