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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:457127-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Urządzenia mrożące
2019/S 188-457127

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Muzeum Narodowe w Szczecinie
ul. Staromłynska 27
Szczecin
70-561
Polska
Tel.:  +48 914315251
E-mail: e.fronczak@muzeum.szczecin.pl 
Faks:  +48 914315204
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.muzeum.szczecin.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytucja kultury

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Zakup liofilizatora dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach projektu
współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „Ko...
Numer referencyjny: AZ.2710.12.2019.EF

II.1.2) Główny kod CPV
42513100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
„Zakup liofilizatora dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach
projektu współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn.
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„Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w
Szczecinie”.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dział Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup liofilizatora dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie
realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków finansowych Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni
Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie”, składający się z następujących elementów:
a) Dla wersji podstawowej – 1A:
a) komory próżniowej,
b) kondensatora lodu lub zespołu kondensatorów lodu,
c) układu chłodzenia komór,
d) pompa lub zespół pomp ciśnieniowych,
e) wózek podajnik, lub zespół półek wsuwanych do wnętrza komory,
f) układu sterującego (tryb ręczny i automatyczny),
g) komory mroźnej,
b) Dla wersji wariantowej – 1B:
a) komory liofilizacyjnej,
b) kondensatora lodu lub zespołu kondensatorów lodu,
c) układu chłodzenia komory,
d) pompa lub zespół pomp ciśnieniowych,
3 e) wózek podajnik, lub zespół półek wsuwanych do wnętrza komory,
f) układu sterującego (tryb ręczny i automatyczny),

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
POIS.08.01.00-00-0085/17-01

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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IV.1.1) Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 26.12.2018 pod numerem 2018/S 248-572708 przeprowadzonym na podstawie art.39
ustawy z dnia 29.1.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) oraz
wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014-2020 o wartości powyżej 221 000 EUR nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca
odrzuceniu. Z uwagi na powyższe zamawiający wszczął postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie art.
67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 - dalej
„ustawa Pzp”).
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. Zamawiający korzysta
z możliwości unieważnienia postępowania poprzez analogię (nieprzystąpienie do negocjacji jest analogiczne z
niezłożeniem oferty w postępowaniu konkurencyjnym). Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Dnia 23.8.2019
r. wysłano zaproszenie do udziału w negocjacjach prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki do firmy
„Jurek” Zakład Usług Ślusarskich, Zdzisław Jurkiewicz, Krobia ul. Jarzębinowa 4, 87-162 Lubicz, POLSKA.
Zgodnie z zaproszeniem rozdziału XI pkt 1) Wykonawca winien był złożyć przy użyciu poczty elektronicznej
z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych doc, pdf i podpisane kwalifikowalnym podpisem
elektronicznym dokumenty wymienione w rozdziale VIII do dnia 9.9.2019 r. Wykonawca nie dostarczył
wymienionych wyżej dokumentów w wyznaczonym terminie i nie przystąpił do negocjacji.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Zakup liofilizatora dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach projektu
współfinansowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „Ko...

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:572708-2018:TEXT:PL:HTML
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/09/2019


