Ogłoszenie nr 2021/BZP 00029946/01 z dnia 2021-04-09

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa dostępu do Internetu dla wydarzeń programowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140313762
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Anielewicza 6
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-157
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@polin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://polin.pl/pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca
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:

Usługa dostępu do Internetu dla wydarzeń programowych
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5def7e3b-8b21-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00029946/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-09 09:15
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009159/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.28 Usługa łącza internetowego dla wydarzeń programowych
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo
Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%)
oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00021193/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: PZP.271.6.2021
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 zamówienia jest świadczenie usługi internetowej rozumianej jako dostęp do
Internetu w oparciu o łącze światłowodowe dedykowane do realizacji wydarzeń programowych
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do
wyczerpania kwoty maksymalnego gwarantowanego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w
jego ofercie w zależności, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.2. Szczegółowy opis oraz
przedmiotu zamówienia oraz opis sposób wykonania zamówienia zawiera Opis Przedmiotu
Zamówienia (dalej: „OPZ”), stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.3. Zamawiający przy realizacji
przedmiotu zamówienia zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji. Informacje dotyczące
zakresu gwarantowanego oraz zakresu opcjonalnego, a także warunki realizacji przedmiotu
zamówienia, w tym warunki i zasady realizacji przez Zamawiającego prawa opcji zostały zawarte
w Załączniku nr 1 do SWZ – OPZ oraz w Załączniku nr 5 do SWZ - Projektowane postanowienia
umowy. Skorzystanie przez Zamawiającego z zastrzeżonego prawa opcji ma charakter
fakultatywny, co oznacza, że w razie nie skorzystania, jak i częściowego skorzystania przez
Zamawiającego z tego prawa, wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o wykonanie
zamówienia opcjonalnego, ani roszczenie odszkodowawcze. W przypadku skorzystania przez
Zamawiającego z prawa opcji, zakres opcjonalnego przedmiotu zamówienia realizowany będzie
na warunkach określonych w Załączniku nr 5 do SWZ, a w przypadku, gdy w Załączniku nr 5 do
SWZ, nie określono odrębnych warunków i zasad dla realizacji zakresu opcjonalnego na
identycznych warunkach, jak zakres gwarantowany. Wynagrodzenie z tytułu wykonania
przedmiotu zamówienia w zakresie opcjonalnym ustalane będzie na podstawie cen
jednostkowych podanych w formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do
SWZ.Skorzystanie przez Zamawiającego z zastrzeżonego prawa opcji nie stanowi zmiany
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umowy. Nie jest również zawarciem dodatkowej umowy na nowych warunkach.
4.5.3.) Główny kod CPV: 72400000-4 - Usługi internetowe

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 2 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający, informuje, iż działając na podstawie treści art. 226 ust. 1 pkt 6) Ustawy, odrzucił
ofertę Wykonawcy: ACO Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11,
03-450 Warszawa, jako ofertę, która nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgody z
wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzenia lub przekazania ofert przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego.Oferta złożona
przez ww. Wykonawcę nie została z złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, co jest wymogiem wskazanym w art.
63 ust. 2 Ustawy.Oferta ww. Wykonawcy została złożona w formie skanu bez opatrzenia jej
żadnym z form podpisów, określonych w art. 63 ust. 2 Ustawy oraz Rozdziale XIII SWZ.Ponadto,
oferta została złożona niezgodnie z przepisami ustawy - art. 226 ust. 1 pkt 3) Ustawy, albowiem
zgodnie z art. 63 ust. 2 Ustawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o
wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa
się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.W przedmiotowym postępowaniu w terminie
określonym w SWZ, zostało złażona jedna oferta.
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
1
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
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