
Ogłoszenie nr 510129518-N-2020 z dnia 16-07-2020 r.

Instytut Historii Nauki im.L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk: Stworzenie i
implementacja bazy danych i platformy cyfrowej WWW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 554165-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540114510-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Historii Nauki im.L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Krajowy numer
identyfikacyjny 000326411, ul. Nowy Świat   72, 00-330  Warszawa, woj. mazowieckie,
państwo Polska, tel. (22) 65 72 831, 600016766, e-mail dfkihn@ihnpan.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://ihnpan.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytucja naukowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Stworzenie i implementacja bazy danych i platformy cyfrowej WWW

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Postępowanie nr 1/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

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 zamówienia jest stworzenie bazy wiedzy w postaci rozbudowanej bazy danych
dostępnej poprzez platformę cyfrową WWW, której celem jest gromadzenie, opracowanie i
udostępnianie danych bibliograficznych dotyczących zachowanych i zagubionych
średniowiecznych rękopisów lub ich fragmentów w polskich i zagranicznych repozytoriach.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Inwentarz dziedzictwa narodowego w zakresie
rękopisów średniowiecznych” finansowanego ze środków Narodowego Programu Rozwoju
Humanistyki, moduł Dziedzictwo Narodowe nr 11H 16 0084 84. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia, o którym mowa w ust. 1, zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia (dalej
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OPZ) stanowiącym Załącznik nr1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w
podziale na etapy: 1) Etap I – wykonanie,zainstalowanie i skonfigurowanie narzędzia back-
office, 2) Etap II – wykonanie platformy WWW, 3)Etap III – realizacja dodatkowych godzin
programistycznych.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 72212610-8

Dodatkowe kody CPV: 72266000-7, 72413000-8

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:
Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia - wynosi 226 686,52 zł
brutto (kwota podana na otwarciu ofert). Wartość jedynej oferty złożonej w postępowaniu wynosi
332 100,00 zł brutto. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, do wartości jedynej oferty, postępowanie zostało
unieważnione. Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

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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