Ogłoszenie nr 2022/BZP 00123347/01 z dnia 2022-04-14

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług hotelowych obejmujących zakwaterowanie, udostępnienie sal konf. oraz usługi gastronomiczne
podczas konferencji PISM Strategic Ark w dniach 18-20.05.2022 r. w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016274699
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Warecka 1a
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-034
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 22 556 80 00
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gozdzik@pism.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pism.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
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 hotelowych obejmujących zakwaterowanie, udostępnienie sal konf. oraz usługi gastronomiczne podczas
konferencji PISM Strategic Ark w dniach 18-20.05.2022 r. w Warszawie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d6b611e8-bbdf-11ec-b879-9a86e5ac3946
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00123347/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-14 14:31
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00067746/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi hotelowe: zakwaterowanie, udostępnienie sal konf. oraz usługi gastronomiczne podczas międzynarodowej
konferencji PISM Strategic Ark, która odbędzie się w dniach 18-20.05. 2022 r. w W-wie
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

2022-04-14 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00123347/01 z dnia 2022-04-14

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:

Z uwagi na zbyt małą ilość znaków możliwych do ujęcia w tym punkcie, pełne uzasadnienie znajduje się w Sekcji IX Informacje dodatkowe
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: BO.26.3.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 307900,14 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług hotelowych obejmujących zakwaterowanie, udostępnienie sal konferencyjnych oraz usługi
gastronomiczne podczas międzynarodowej konferencji PISM Strategic Ark która odbędzie się w dniach 18-20 maja 2022 r.
w Warszawie
4.5.3.) Główny kod CPV: 55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe
55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 307900,14 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 307900,14 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 307900,14 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

2022-04-14 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00123347/01 z dnia 2022-04-14

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ORBIS S.A. Oddział Hotel Sofitel Warsaw Victoria w
Warszawie
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5252167765
7.3.3) Ulica: Królewska 11
7.3.4) Miejscowość: Warszawa
7.3.5) Kod pocztowy: 00-065
7.3.6.) Województwo: mazowieckie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-04-13
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 307900,14 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-04-17 do 2022-04-20
SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE
Pełne uzasadnienie wyboru trybu postępowania: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki ze względu na
wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć,
wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów
udzielenia zamówienia.
Zamawiający, biorąc pod uwagę sytuację pandemiczną i związane z nią ograniczeniami w przemieszczaniu się pomiędzy
poszczególnymi krajami, oraz w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) i obostrzeniami z niej wynikającymi zamierzał pierwotnie
przeprowadzić forum PISM Strategic Ark w dużym stopniu w formie zdalnej.
Jednak w związku z rozwijającą się sytuacją geopolityczną, związaną z eskalacją konfliktu i działaniami wojskowymi na
Ukrainie, Zamawiający podjął decyzję dostosowaniu rangi zaproszonych uczestników (prezydenci, premierzy,
przedstawiciele organów i instytucji międzynarodowych). Mając na uwadze powyższe zmianie musiała ulec także pierwotnie
planowana formuła wydarzenia, na wydarzenie stacjonarne z odpowiednio dostosowanym zapleczem logistycznym. Zmianie
formuły sprzyjało również zmniejszenie liczby zakażeń i zgonów na wirusa SARS-CoV-2 i luzowanie obostrzeń.
Po wstępnym potwierdzeniu uczestnictwa przez uczestników w danym terminie Zamawiający podjął niezwłocznie działania
związane z rozeznaniem rynku na usługi, których dotyczy zamówienie z uwzględnieniem nowych okoliczności, tj.
odpowiedniego standardu hotelu, liczby i specyfikacji sal konferencyjnych oraz liczby i rangi uczestników. W wyniku
rozeznania rynku tylko jeden Wykonawca spełnił wymagania Zamawiającego dotyczące ilości pokoi hotelowych,
dostępności w podanym terminie przestrzeni konferencyjnych, oraz wymiarów powierzchni konferencyjnej.
Wobec powyższego biorąc pod uwagę konieczność niezwłocznego dokonania rezerwacji miejsca przeprowadzenia
konferencji, jedynym trybem ustawy Pzp możliwym do zastosowania jest tryb, o którym mowa w art. 305 ust. 1 w zw. z art.
214 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp. Z uwagi na wynik rozeznania rynku, zdecydowano się podjąć negocjacje z jedynym
potencjalnym Wykonawcą będącym w stanie wykonać przedmiot zamówienia. Należy również zaznaczyć, że bez
natychmiastowego przeprowadzenia niniejszego postępowania, mającego na celu ustalenie zasad współpracy przy
organizacji forum, wydarzenie to z uwagi na brak reprezentacyjnego miejsca oraz odpowiednio dużej przestrzeni
przeznaczonej do wystąpień najwyższych przedstawicieli władz międzynarodowych, nie doszłoby do realizacji.
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