
Ogłoszenie nr 500305139-N-2018 z dnia 21-12-2018 r. 

Gmina Glinojeck: „Połączenie jednostek podległych siecią” w ramach realizacji projektu 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wdrożenie e-usług cyfrowych w 

Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck oraz w jednostkach podległych” 

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 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 661477-N-2018 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500304881-N-2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Glinojeck, Krajowy numer identyfikacyjny 13037788200000, ul. ul. Płocka  12, 06450   
Glinojeck, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 740 017, e-mail umig@glinojeck.pl, faks 
236 742 818. 
Adres strony internetowej (url): glinojeck.bipgmina.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Połączenie jednostek podległych siecią” w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej pn. „Wdrożenie e-usług cyfrowych w Urzędzie Miasta i Gminy 
Glinojeck oraz w jednostkach podległych” 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.81.2018 

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 połączenie jednostek podległych siecią radiową niezbędne do 
uruchomienia e-usług w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck. Zakres zamówienia obejmuję 
dostawę, instalację i uruchomienie czterech radiolinii (połączeń punkt-punkt) działających w 
paśmie nielicencjonowanym 5,4 GHz; dostawę, instalację i uruchomienie jednej stacji bazowej 
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systemu punkt-wielopunkt działającej w paśmie nielicencjonowanym 5,4 GHz; dostawę, 
instalację i uruchomienie jednej anteny stacji bazowej systemu punkt-wielopunkt działającej w 
paśmie nielicencjonowanym 5,4 GHz; dostawę, instalację i uruchomienie pięciu końcówek 
klienckich systemu punkt-wielopunkt działających w paśmie nielicencjonowanym 5,4 GHz; 
dostawę, instalację i uruchomienie dwóch koncentratorów; dostawę, instalację i uruchomienie 
systemu zarządzania użytkownikami końcowymi systemu punkt-wielopunkt w Urzędzie Miasta i 
Gminy Glinojeck. 

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

nie 
II.5) Główny Kod CPV: 32418000-6

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie z uwagi na 
wystąpienie wady prawnej uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy w sprawie przedmiotowego 
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 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
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