
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

„Świadczenie usług ochrony w sześciu obiektach Muzeum Narodowego w Szczecinie”

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: 91 431 52 00

1.5.8.) Numer faksu: 91 431 52 04

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/

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:
„Świadczenie usług ochrony w sześciu obiektach Muzeum Narodowego w Szczecinie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ee2e6ede-eeaf-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00127709/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-27 11:05

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

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

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

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw.
z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Prawne:art.214ust.1pkt5)wzw.z art.305pkt.1PZP.Faktyczne:18.06.2021r. wpłynęłoodwołanienaczynnośćwyboruofertynajkorzystniejszej,w
związkuzart.577PZPZamawiającyniemożezawrzećnowejumowynausługiochrony,coskutkowaćbędziemożliwościąprzerwaniaciągłościusługochrony.Skutkujetokoniecznościąnatychmiastowegowykonaniazamówienia.Orzeczeniemazapaśćwdniu26.07.2021r.tj.na
jedendzieńprzedupływemobowiązywania trwającejumowynaochronę.Zamawiającynamomentwszczęcia
postępowanianiepotrafiprzewidziećwynikupostępowaniaodwoławczego.Zgodnie z art.214ust.1
pkt5)możliwejestudzieleniezamówieniazwolnejręki.Koniecznebędzie wtymmiesiącuwykonaniezamówienia,gdyżobowiązującaumowaskończysięzdniem
27.07.2021r.Namomentsporządzenianiniejszegozaproszeniadonegocjacjiniemożliwejestzachowanieterminówustawowychokreślonychdlaprzeprowadzeniapostępowanianausługiochronyw
trybiekonkurencyjnym.Spełnionabędzieprzesłankaiż
wymaganejestnatychmiastowewykonaniezamówieniaaniemożnazachowaćterminówokreślonychdlainnychtrybówudzieleniazamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AZ.2710.6.2021.MS

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa na „Świadczenie usług ochrony w sześciu obiektach Muzeum Narodowego w Szczecinie”.
a. Miejsce świadczenia usługi:
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b. Szczecin, ul. Staromłyńska 1,
c. Szczecin, ul. Staromłyńska 27,
d. Szczecin, ul. Wały Chrobrego 3, 
e. Szczecin, ul. Ks. Mściwoja II 8,
f. Szczecin, ul. Plac Solidarności 1,
g. Gryfice, ul. Błonie 2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

79715000-9 - Usługi patrolowe

92521200-1 - Usługi ochrony wystaw i eksponatów

92522000-6 - Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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 8 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
1. Zamawiający prowadził negocjacje z Solid Security Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum ul. Postępu 17 02-676 Warszawa, Solid Sp. z o.o. – Partner
Konsorcjum ul. Tyniecka 18 30-323 Kraków, GUSTAW GEMINI Sp. z o. o. – Partner Konsorcjum ul. Ignacego Łyskowskiego 18 71-641 Szczecin.
Zaproszenie do negocjacji zostało wysłane do wykonawcy w dniu 22.07.2021 r. 

2. W trakcie negocjacji strony ustaliły: 
a. Wykonawca złożył formularze cenowe i zaproponował stawki w zakresie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej obiektów MNS i wystawienie posterunku
doraźnego:

Pozycja 1 Cena jednej godziny pracy pracownika ochrony wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – dotyczy bezpośredniej
stałej ochronie fizycznej w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie - 33,47 netto 

Pozycja 2 Cena jednej godziny pracy pracownika ochrony wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w przypadku konieczności
wystawienia posterunku doraźnego- dotyczy bezpośredniej stałej ochronie fizycznej w obiektach podlegających obowiązkowej : 34,50 netto 

Pozycja 3 Cena jednej godziny pracy pracownika ochrony - dotyczy bezpośredniej stałej ochrony fizycznej w obiektach nie podlegających obowiązkowej
ochrony: 31,71 netto 

b. Zamawiający zaproponował: 
Pozycja 1 : 28,00 netto
Pozycja 2 : 30,00 netto
Pozycja 3 27,00 netto 

c. W wyniku negocjacji Wykonawca zgodził się obniżyć stawki w zakresie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej obiektów MNS i wystawienie posterunku
doraźnego w każdej pozycji o 0,10 groszy: 

Pozycja 1 : 33,37 netto 
Pozycja 2 : 34,40 netto 
Pozycja 3 : 31,61 netto

Zamawiający nie przyjął zaproponowanych przez Wykonawcę stawek w związku z czym nie doszło do porozumienia, a tym samym do podpisania umowy.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 8) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2019 poz. 2019 ze zm.) zgodnie z którym, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli w trybie zamówienia z wolnej ręki
negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający informuje:
w związku z ograniczoną ilością znaków Zamawiający nie miał możliwości wprowadzenia pełnej treści faktycznego zastosowania trybu z wolnej ręki.
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