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Ogłoszenie nr 510202238-N-2020 z dnia 15-10-2020 r.
Muzeum Narodowe w Szczecinie: Dostawa sprzętu garncarskiego do Działu Konserwacji
Zbiorów 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
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: 588396-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540193137-N-2020

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:
Dostawa sprzętu garncarskiego do Działu Konserwacji Zbiorów Muzeum Narodowego w
Szczecinie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AZ.2710.21.2020.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 garncarskiego, 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 – 2 szt. Pochłaniacz pyłu – 2 szt. Szczegółowe wymagania
dotyczące sprzętu ujęte zostały w Opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1.
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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 7
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze
zm.), który stanowi, że 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 unieważnienia: Mimo skutecznego doręczenia oferty przez wykonawcę zamawiającemu
w wyznaczonym czasie, doszło do jej pominięcia w trakcie terminowej czynności otwarcia
wszystkich ofert, co powoduje, że postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia,
która to wada uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie
z art. 146 ust. 6 p.z.p., Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu o
unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania
dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik
postępowania.
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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