
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Wykonanie usług dokumentacji muzealiów metodą RTI, techniką fotogrametryczną oraz
skanowania muzealiów w technologii światła strukturalnego realizowanego w ramach projektu

www.muzeach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Narodowe w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276860

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Staromłyńska 27

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-561

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 91 4315200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@muzeum.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.szczecin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.muzeum.szczecin.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-od-stycznia-2021-
r.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

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:
Wykonanie usług dokumentacji muzealiów metodą RTI, techniką fotogrametryczną oraz
skanowania muzealiów w technologii światła strukturalnego realizowanego w ramach projektu
www.muzeach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-437d76ef-c383-11eb-911f-9ad5f74c2a25
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00163885/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-30 13:21

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00008953/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Wykonanie usług dokumentacji muzealiów metodą RTI, techniką fotogrametryczną oraz
skanowania muzealiów w technologii światła strukturalnego realizowane w ramach projektu
www.muzeach

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

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
w ramach realizacji projektu pn. „www.muzeach” współfinansowanego ze środków Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 oraz ze środków Ministra Kultury I
Dziedzictwa Narodowego.

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

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00072431/01

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 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AZ.2710.2.2021.MS

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie dokumentacji fotogrametrycznej 19 obiektów, w tym wykonanie fotografii cyfrowych i
opracowanie dokumentacji pochodnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71355100-2 - Usługi fotogrametryczne

4.5.5.) Wartość części: 98400,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie skanowania światłem strukturalnym 5 obiektów i opracowanie dokumentacji
pochodnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79999100-4 - Usługi skanowania
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4.5.3.) Główny kod CPV: 79999100-4 - Usługi skanowania

4.5.5.) Wartość części: 55350,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie dokumentacji fotograficznej dla 29 obiektów metodą RTI (Reflectance
Transformation Imaging) i opracowanie dokumentacji pochodnej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79962000-5 - Usługi obróbki zdjęć

4.5.5.) Wartość części: 49200,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

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 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Dnia 02.08.2021r. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawcy S3D
Paweł Klak Ul. Prochownia 1 64 -100 Leszno. 
2. Dnia 03.08.2021 r. po raz kolejny Zamawiający otrzymał w formie email ponownie pismo z
dnia 02.07.2021 r. z prośbą o doprecyzowanie wymagań zawartych w OPZ przed podpisaniem
umowy.
3. Dnia 11.08.2021 r. Zamawiający wyczerpująco udzielił Wykonawcy odpowiedzi na zadane
pytania. 
4. Wykonawca w wyniku prowadzonej korespondencji z Zamawiającym od dnia 14.08.2021r. do
18.08.2021r.oświadczył, że zadanie jest niewykonalne ponieważ braki w danych przekroczą 1%
powierzchni modelu oraz uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Zamawiający wymagał w Załączniku nr 11 Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 1 w
Punkcie 1. d): „Prace pomiarowe odbędą się w siedzibie Zamawiającego oraz na dziedzińcu
budynku przy ul. Staromłyńskiej 27 ze względu na dwa obiekty, które ze względu na stan
konserwatorski nie mogą być przenoszone”, w związku z czym jasno zostało określone, iż nie
jest dopuszczone przemieszczanie tych dwóch obiektów, co wykonawcy powinni uwzględnić
przygotowując oraz kalkulując ofertę. Jednocześnie zgodnie z pkt 4 Opisu Przedmiotu
Zamówienia- Załącznika nr 11 „Braki w danych nie mogą przekraczać 1% powierzchni modelu,
przy czym wszystkie martwe pola w chmurze punktów powinny zostać zinwentaryzowane i
opisane w sprawozdaniu wraz z podaniem przyczyny uniemożliwiającej odwzorowanie
fragmentu obiektu w chmurze punktów”.

Wykonawca przed podpisaniem umowy w wyniku prowadzonej korespondencji poinformował
Zamawiającego że zadanie jest niewykonalne z powodu dwóch obiektów o numerach MNS/SE/2
(kopia rzeźby Mojżesza według Michała Anioła) oraz obiektu MNS/Szt/679 (Rzeźba „Fryderyk
II”), a braki w danych przekroczą 1% powierzchni modelu. 

W związku z powyższym Wykonawca uchylił się od podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego, a że w prowadzonym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę doprowadziło to do
unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 7) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) który stanowi że Zamawiający unieważnia
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postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263;

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 1

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Nie
rozstrzygnięto

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

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

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 2

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 41020,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 56500,00 PLN
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6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 41020,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pro Tempus Paweł Myszka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5211615132

7.3.3) Ulica: Ul. Puławska 54/56 lok. 6

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-592

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 41020,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące
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