
CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: zadanie 3

Ogłoszenie nr 510143533-N-2020 z dnia 04-08-2020 r.

Muzeum Narodowe w Szczecinie: „Dostawa oprogramowania do Muzeum Narodowego w Szczecinie”

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
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

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 562081-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Muzeum Narodowe w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 27686000000000, ul. ul. Staromłyńska  27, 70-561  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 315 200, e-mail biuro@muzeum.szczecin.pl, faks 914 315 204.
Adres strony internetowej (url): bip.muzeum.szczecin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa oprogramowania do Muzeum Narodowego w Szczecinie”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AZ.2710.16.2020.MS

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 „Dostawa oprogramowania do Muzeum Narodowego w Szczecinie”. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na 3 części ( każda część nazywana jest w dalszej części specyfikacji „Zadaniem” tj.: ZADANIE 1 Oprogramowanie GIS, oferujące
narzędzia do profesjonalnego opracowywania map 2D i 3D - 1 ZADANIE 2 Oprogramowanie do fotogrametrii - 1 ZADANIE 3 Rozbudowa posiadanych licencji pakietu graficznego - 4 Rozbudowa posiadanych licencji pakietu biurowego - 4

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 38221000-0

Dodatkowe kody CPV: 48610000-7, 48326000-9, 48328000-3

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:
Uzasadnienie prawne unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 PZP, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: W niniejszym postępowaniu w zakresie zadania nr 3 złożono jedną ofertę. Oferta p. Pawła Owczarzaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
„EUPOL Paweł Owczarzak” Zgodnie z Rozdz. XII pkt 3 SIWZ, oferta może być złożona w formie pisemnej lub elektronicznej, za pomocą Miniportalu. Zgodnie z Rozdz. XII pkt 6 ppkt B lit. a) „oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
w formacie danych doc, pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale”. Na mocy Rozdz. XIII. OPIS SPOSOBU
PRZYGOTOWANIA OFERTY pkt 1 lit. a) oraz b) SIWZ „a) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim; zaleca się, aby oferta została sporządzona na formularzu załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia; b) Oferta winna być
złożona, wedle wyboru wykonawcy, w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, opatrzonej Kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności”. Złożona przez Wykonawcę oferta została złożona przy pomocy platformy MiniPortal, w formacie skanu oferty
pisemnej w formacie pdf. jednakże w ogóle nie została opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Powoduje to, iż oferta ta jest niezgodna z wymaganiami SIWZ. Dodatkowo złożenie oferty wymaga dla swej ważności formy pisemnej (art.9 PZP). Oświadczenie woli
stanowiące ofertę, dla swej ważności wymaga złożenia własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Brak podpisu powoduje, że oświadczenie to jest obarczona wadą powodującą jego nieważność z mocy art. 78 KC. W analizowanym stanie faktycznym
złożenie skanu oferty pisemnej nie można uznać za dochowanie powyższej formy. Zgodnie z art. 781 § 2 KC oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej. Do zachowania elektronicznej formy czynności
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prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jednakże w analizowanym stanie faktycznym Wykonawca takiego podpisu nie złożył Z uwagi na powyższe oferta podlegała odrzuceniu na podstawie art
89 ust. 1, pkt. 8 PZP oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP z uwagi na jej niezgodność z SIWZ. Po odrzuceniu ww. oferty Zamawiający stwierdził, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Jak wynika z powyższego, zachodzi konieczność unieważnienia postępowania w zakresie
zadania nr 3 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1 PZP

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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