
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

˜Dostawa eksponatu SANTO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ˜Centrum Nauki Kopernik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ̃ REGON 140603313

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ˜Wybrzeże Kościuszkowskie 20

1.5.2.) Miejscowość: ̃ Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: ̃ 00-390

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: ̃ 22 596 41 11

1.5.8.) Numer faksu: ̃ 22 596 41 13

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ̃ przetargi@kopernik.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ̃ www.kopernik.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
˜www.kopernik.org.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

˜Instytucje kultury wpisane do RIK

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

˜kulturalna

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:
˜Dostawa eksponatu SANTO

2.4.) Identyfikator postępowania: ˜ocds-148610-8b8360d5-8bb0-11eb-86b1-a64936a8669f
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2.5.) Numer ogłoszenia: ̃ 2021/BZP 00081398/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: ̃ 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-14 09:34

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: ̃ 2021/BZP 00002438/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 Dostawa eksponatu "Santo".

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

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
˜Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe
kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz
upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”, oraz Porozumienia o
partnerstwie, zawartego 26 listopada 2019 roku między Ministrem Cyfryzacji a NASK-PIB i
Centrum Nauki Kopernik.

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

2.14.) Numer ogłoszenia: ̃ 2021/BZP 00021307/01

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 1 ustawy

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

˜Przedmiotem zamówienia jest dostawa eksponatu artystycznego pod nazwą „SanTo” na bazie
projektu i prototypu dr. Gabriele Trovato, który zostanie wykonany przez firmę Polo Import SAC.,
Jr Piura 309 S.J.L , Lima, Peru w oparciu o podpisaną umowę o powierzeniu wraz z
przeniesieniem praw autorskich. Podstawa prawna: art. 305 pkt.1) w związku z art. 214 ust.1
pkt.1) lit. b) oraz art. 214 ust.1 pkt. 2) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ̃ PZP.26.4.1.2021.ASH

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

4.3.) Wartość zamówienia: 150000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

˜Na potrzeby wystawy „Przyszłość jest dziś” kurator zdecydował się na zakup robota Santo, na
bazie projektu i prototypu dr. Gabriele Trovato. SanTO to pierwszy nowoczesny robot katolicki
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opracowywany od 2017 r. na Papieskim Uniwersytecie Katolickim w Peru, a autor posiada
licencję na prawa do wzoru przemysłowego w UE. Projekt SanTo, zawiera elementy sztuki
sakralnej inspirowane architekturą neoklasycystyczną, w tym złotą proporcję, aby oddać
wrażenie obiektu sakralnego, dopasowując w ten sposób formę do funkcji i ukrywając
robotyczny wygląd eksponatu. Główna funkcja SanTO polega na towarzyszeniu w modlitwie.
SanTO korzysta z rozległej wiedzy religijnej (w tym pełnej treści Biblii). SI robota jest w stanie
prowadzić krótką rozmowę, podczas której użytkownik może zapytać o zagadnienia delikatnej
natury (takie jak szczęście, śmierć, wiara itp.), a SanTO udzieli odpowiedzi poprzez wyszukanie
właściwej treści (może to być werset z Biblii, modlitwa, cytat ze świętego albo wyimek ze słów
papieża).

4.5.3.) Główny kod CPV: 92312200-3 - Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy,
animatorów kultury oraz pozostałych artystów

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:
˜W trybie zamówienia z wolnej ręki negocjacje nie doprowadziły do zawarciaumowy w sprawie
zamówienia publicznego. Zaproszony Wykonawca zrezygnował z negocjacji ipodpisania umowy
z przyczyn technicznych.

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

˜Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-
informacyjne” (KEI)realizowanego na podstawie Porozumienia z dnia 7 grudnia 2017 roku (nr
POPC.03.04.00-00-0001/17-00) o dofinansowanie projektu „Kampanie edukacyjno-
informacyjne” w ramach ProgramuOperacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencjespołeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie edukacyjno-
informacyjne na rzecz upowszechnianiakorzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”, oraz
Porozumienia o partnerstwie na rzecz wspólnejrealizacji Projektu „Kampanie edukacyjno-
informacyjne”, zawartego 26 listopada 2019 roku międzyMinistrem Cyfryzacji a NASK-PIB i
Centrum Nauki Kopernik.Z
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