1z3

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/3f8d7c3c-2fd1-4cd1-a5d8-4627...

Ogłoszenie nr 510022371-N-2019 z dnia 05-02-2019 r.
Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego: Wykonanie zamówienia
uzupełniającego do zadania pn. „Świadczenie usługi pełnienia funkcji Administratora
Bezpieczeństwa Informacji dla Starostwa Powiatowego w Malborku i podległych jednostek”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
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: 550016183-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540016630-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego, Krajowy numer
identyfikacyjny , ul. Plac Słowiański 17, 82200 Malbork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel.
556 460 400, e-mail starostwo@powiat.malbork.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://bip.powiat.malbork.pl/zamowienia
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie zamówienia uzupełniającego do zadania pn. „Świadczenie usługi pełnienia funkcji
Administratora Bezpieczeństwa Informacji dla Starostwa Powiatowego w Malborku i podległych
jednostek”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OR.272.02.2019.MS
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 świadczenie usługi polegającej na pełnieniu obowiązków
Administratora Bezpieczeństwa Informacji dla Starostwa Powiatowego w Malborku i podległych
jednostek, z zastrzeżeniem, że przedmiot zamówienia udzielony jest w całości. Planowany
termin realizacji zamówienia od 01.02.2019r. do 31.08.2019r. Szczegółowy opis i zakres
przedmiotu zamówienia zawarty jest w Zaproszeniu oraz załącznikach do niego.
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II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79417000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
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: art. 93 ust. 1 pkt 1) Ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie
faktyczne: 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. Zamawiający przesłał do
publikacji ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante nr 550016183-N-2019 z dnia
25-01-2019 r. oraz nr 540016630-N-2019 z dnia 26-01-2019 r. Następnie przesłał Zaproszenie do
ww. Wykonawcy. W dniu 30.01.2019 roku Wykonawca poinformował Zamawiającego o decyzji
nieprzystąpienia do udziału w negocjacjach. Nieprzystąpienie zaproszonego Wykonawcy do
negocjacji zostaje uznane za niezłożenie oferty (odmowę złożenia oferty) w postępowaniu. W
związku z powyższym zasadnym jest unieważnienie niniejszego postępowania z uwagi na brak
złożonych ofert.
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 zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1
pkt 6) 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.
Zamawiający w rezultacie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usługi pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa
Informacji dla Starostwa Powiatowego w Malborku i podległych jednostek, zawarł w dniu
18.12.2017 roku umowę nr 14/OR/2017 z Wykonawcą – Konsorcjum Lider: MAINSOFT
Spółka Cywilna Łukasz Mielnik, Marcin Mielnik ul. Kociewska 2, 83 – 112 LUBISZEWO
oraz Partner: Piotr Szumko „NETCOM” Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe
Aleja 3 Maja 77 lok. 20A, 76 – 200 SŁUPSK. W ogłoszeniu o zamówieniu (596587-N-2017
z dnia 2017-10-10) zawarta została informacja o przewidywanych zamówieniach podobnych,
a ich wartość zgodnie z dyspozycją art. 32 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych
uwzględniona została w wartości zamówienia. To oznacza, iż potrzebę wykonania zamówień
podobnych Zamawiający przewidział już na etapie postępowania o udzielenie
przedmiotowego zamówienia podstawowego. Udzielenie zamówienia podobnego polega na

2019-02-05, 08:36

3z3

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/3f8d7c3c-2fd1-4cd1-a5d8-4627...

powtórzeniu tego samego rodzaju prac, co objęte zamówieniem podstawowym. Wartość
szacunkowa zamówienia podobnego objęta niniejszym postępowaniem jest mniejsza niż
kwoty określone w art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z
powyższym Zamawiający postanowił udzielić zamówienia podobnego dotychczasowemu
Wykonawcy zamówienia podstawowego. W tym stanie rzeczy okoliczności przedstawione
wyżej wyczerpują przesłanki zawarte w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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