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Ogłoszenie nr 510173899-N-2020 z dnia 11-09-2020 r.

Muzeum Narodowe w Szczecinie: Zakup sprzętu konserwatorskiego dla Działu Konserwacji
Zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie – zadanie 3 

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 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „ Konserwatorskie
Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 578845-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): https://bip.muzeum.szczecin.pl/ 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zakup sprzętu konserwatorskiego dla Działu Konserwacji Zbiorów Muzeum Narodowego w
Szczecinie – zadanie 3

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
AZ.2710.17.2020.AJ

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 niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu konserwatorskiego,
wyszczególnionego poniżej, dla Działu Konserwacji Zbiorów Muzeum Narodowego w
Szczecinie. Piec ceramiczny – 1szt. Koło garncarskie profesjonalne – 1szt. Koło garncarskie
szkolne – 2 szt. Odstojnik do gliny – 1 szt. Palnik gazowy ręczny –1szt. Pochłaniacz pyłu – 2 szt.
Sprzęt musi zostać dostarczony do Działu Konserwacji Zbiorów Muzeum Narodowego w
Szczecinie (Szczecin, Wały Chrobrego 3). W ramach dostawy Wykonawca zapewni transport,
załadunek, rozładunek, wniesienie, montaż, ustawienie w miejscu wskazanym przez
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Zamawiającego, podłączenie, uruchomienie sprzętu, oraz przekazanie następujących
dokumentów: potwierdzających udzielenie gwarancji,instrukcji obsługi w języku polskim,
certyfikaty CE, innych dokumentów zgodnie z wymaganiami SIWZ. Cały przedmiot zamówienia
winien być zrealizowany w terminie do 16 tygodni od dnia zawarcia umowy.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 42900000-5

Dodatkowe kody CPV: 42340000-1, 42942000-1, 37000000-8, 42912310-8, 42310000-2,
39713430-6

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:
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, z zastrzeżeniem pkt 2 i
3. Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: W niniejszym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.
Jak wynika z powyższego, zachodzi konieczność unieważnienia postępowania na podstawie art. 93
ust. 1 pkt.1

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. 


