
 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 w związku z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 - dalej Pzp) w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

pn. „Zakup i dostawa 2 fabrycznie nowych samochodów użytkowych do 3,5T na potrzeby Muzeum 

Górnictwa Węglowego w Zabrzu.”, ogłoszonego w BZP pod nr 602107-N-2020 z dnia 2020-10-27 r. 

 

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1  

pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

                                     Uzasadnienie prawne unieważnienia : 

Zgodnie z przepisem art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, 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, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. 

 

                                                Uzasadnienie faktyczne unieważnienia : 

             W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu  dotyczącego Zakupu i dostawy 2 fabrycznie 

nowych samochodów użytkowych do 3,5T na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w 

Zabrzu w wymaganym terminie tj. do dnia 05.11.2020 r. wpłynęły dwie oferty Wykonawców: 

1. PARTNER Jarosław Pączyński, Władysław Puczka Spółka Jawna, 43 – 346 Bielsko Biała, 

Ul. Królewska 17, ODDZIAŁ 41 – 900 Bytom, Ul. Strzelców Bytomskich 40B 

2. FIRMA HANDLOWA „RIA” Sp. z o.o. Sp.k Autoryzowany Dealer PEUGEOT, 39 – 410 Grębów, 

Jamnica 160. 

Oferta Wykonawcy PARTNER Jarosław Pączyński, Władysław Puczka  została odrzucona na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ze względu na niezgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z 

wymogami Zamawiającego. Natomiast oferta Wykonawcy FIRMA HANDLOWA „RIA” odrzucona 

została na podstawie  art. 89 ust. 1 pkt. 2 ze względu na niezgodność zaoferowanego przedmiotu 

zamówienia z wymogami Zamawiającego oraz na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 PZP ze względu na 

brak podania cen netto oraz wartości podatku Vat, co uniemożliwiało Zamawiającemu wyliczenie 

rzeczywistej ceny zaoferowanego przedmiotu zamówienia.  

                                                                                                                       Zatwierdzam 

                                                                                                                          Muzeum Górnictwa Węglowego 

                                                                                                                        w  Zabrzu 

                                                                                                                             Dyrektor Bartłomiej Szewczyk                                                                                       

 
 
L.dz. 3920 /MGW/BŻ/2020 

                      
 
Zabrze, dnia  06.11.2020 

Nr postępowania: ZP/13/MGW/2020 
 
 
 

 
 

 


