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Dotyczy: „Wykonanie usług dokumentacji muzealiów metodą RTI, techniką fotogrametryczną oraz 
skanowania muzealiów w technologii światła strukturalnego realizowanego w ramach projektu 
www.muzeach ” - Zadanie 1 „Wykonanie dokumentacji fotogrametrycznej 19 obiektów, w tym wykonanie 
fotografii cyfrowych i opracowanie dokumentacji pochodnej”. 
 
 

ZAWIADOMIENIE O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA 1  
 

 
Zamawiający informuje że na podstawie art. 255 pkt 7) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zawiadamia o unieważnieniu postępowania w 
zakresie zadania 1. 
 
 
 
Uzasadnienie unieważnienia  
 
Prawne: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 7) ustawy z 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).  
 
Faktyczne:   
 

1.  Dnia 02.08.2021r. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej 
Wykonawcy S3D Paweł Klak Ul. Prochownia 1 64 -100 Leszno.  

2. Dnia 03.08.2021 r. po raz kolejny Zamawiający otrzymał w formie email  
ponownie  pismo z dnia 02.07.2021 r. z prośbą o doprecyzowanie wymagań 
zawartych w OPZ przed podpisaniem umowy. 

3. Dnia 11.08.2021 r. Zamawiający wyczerpująco udzielił Wykonawcy odpowiedzi 
na zadane pytania.   

4. Wykonawca w wyniku prowadzonej korespondencji z Zamawiającym  od dnia 
14.08.2021r. do 18.08.2021r.oświadczył, że zadanie jest niewykonalne 
ponieważ braki w danych przekroczą 1% powierzchni modelu oraz uchylił się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5. Zamawiający wymagał w Załączniku nr 11 Opis Przedmiotu Zamówienia dla 
Zadania 1 w Punkcie 1. d): „Prace pomiarowe odbędą się w siedzibie 
Zamawiającego oraz na dziedzińcu budynku przy ul. Staromłyńskiej 27 ze 



względu na dwa obiekty, które ze względu na stan konserwatorski nie mogą być 
przenoszone”, w związku z czym jasno zostało określone, iż nie jest 
dopuszczone  przemieszczanie tych dwóch obiektów, co wykonawcy powinni 
uwzględnić przygotowując oraz kalkulując ofertę. Jednocześnie zgodnie z pkt 4 
Opisu Przedmiotu Zamówienia- Załącznika nr 11 „Braki w danych nie mogą 
przekraczać 1% powierzchni modelu, przy czym wszystkie martwe pola w 
chmurze punktów powinny zostać zinwentaryzowane i opisane w sprawozdaniu 
wraz z podaniem przyczyny uniemożliwiającej odwzorowanie fragmentu 
obiektu w chmurze punktów”. 
 
Wykonawca przed podpisaniem umowy w wyniku prowadzonej korespondencji 
poinformował Zamawiającego że zadanie jest niewykonalne z powodu dwóch 
obiektów o numerach MNS/SE/2 (kopia rzeźby Mojżesza według Michała 
Anioła) oraz obiektu MNS/Szt/679 (Rzeźba „Fryderyk II”), a braki w danych 
przekroczą 1% powierzchni modelu.  
 
W związku z powyższym Wykonawca uchylił się od podpisania umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, a że w prowadzonym postępowaniu złożono 
tylko jedną ofertę doprowadziło to do unieważnienia postępowania  na 
podstawie art. 255 pkt 7) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) który stanowi że Zamawiający 
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie 
wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił 
się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem 
art. 263; 
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