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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z 
wolnej ręki na: „Zakup liofilizatora dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie 
realizowany w ramach Projektu współfinansowanego  Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2014-2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni 
Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie” 

 
 
 

INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA  
 
 
 „Zakup liofilizatora dla Działu Konserwacji Muzeum Narodowego w Szczecinie realizowany w 
ramach Projektu współfinansowanego  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014-2020 pn. „ Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji 
Muzeum Narodowego w Szczecinie” zostało unieważnione. 

 

1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Muzeum Narodowe w Szczecinie  
ul. Staromłyńska 27 
70-561 Szczecin  
Tel. (+48) 91 4315 200   
Fax (+48) 91 4315 201  
e-mail: biuro@muzeum.szczecin.pl; 
strona internetowa: www.bip.muzeum.szczecin.pl 

2.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup liofilizatora dla Działu Konserwacji Muzeum 
Narodowego w Szczecinie realizowany w ramach Projektu współfinansowanego ze środków 
finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 pn. „ 



Konserwatorskie Niebo – zakup wyposażenia dla Pracowni Działu Konserwacji Muzeum 
Narodowego w Szczecinie”, składający się z następujących elementów:   

a) Dla wersji podstawowej – 1A:  a) komory próżniowej,  b) kondensatora lodu lub zespołu 
kondensatorów lodu ,  c) układu chłodzenia komór,  d) pompa lub zespół pomp 
ciśnieniowych,  e) wózek podajnik, lub zespół półek wsuwanych do wnętrza komory,  f) 
układu sterującego (tryb ręczny i automatyczny),  g) komory mroźnej,  

b) Dla wersji wariantowej – 1B:  a) komory liofilizacyjnej,  b) kondensatora lodu lub zespołu 
kondensatorów lodu , c) układu chłodzenia komory,  d) pompa lub zespół pomp 
ciśnieniowych, e) wózek podajnik, lub zespół półek wsuwanych do wnętrza komory,  f) układu 
sterującego (tryb ręczny i automatyczny),   

3.  SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 

769 250,00 zł netto 

4.  NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZAŁ UDZIELIĆ 
ZAMÓWIENIA  

 „JUREK” Zakład Usług Ślusarskich 
               Zdzisław Jurkiewicz,  
               Krobia ul. Jarzębinowa 4         

 87-162 Lubicz    
 email:  biuro@firmajurek.pl;      
 

5.  PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z 
WOLNEJ RĘKI  

 W  odpowiedzi  na  ogłoszenie  o  przetargu  nieograniczonym opublikowanym  w  Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 26.12.2018 pod numerem 2018/S 248-572708 
przeprowadzonym na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień 
publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn.zm.) oraz wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2014-2020 o wartości powyżej 221 000 euro nie wpłynęła żadna oferta 
niepodlegająca odrzuceniu. 

Z uwagi na powyższe zamawiający wszczął postępowanie w trybie z wolnej ręki na podstawie 
art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. 
U. z 2018 r., poz. 1986- dalej „ustawa pzp”) 

                                                                                                         

6.  PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY  

Cały przedmiot zamówienia miał zostać zrealizowany w terminie nie później niż do 
10.12.2019 r. 

7.  INFORMACJA O TERMINIE I ODPOWIEDNIO ZAMIESZCZENIU LUB OPUBLIKOWANIU 
OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY, O KTÓRYM MOWA W ART. 66 UST.2 JEŻELI 
ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE LUB OPUBLIKOWANE ALBO INFORMACJĘ, ŻE TAKIE OGŁOSZENIE 
NIE ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE LUB OPUBLIKOWANE.  

 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante zostało opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.08.2019 pod numerem 2019/S 162-398481 



 

8. INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

  Uzasadnienie prawne unieważnienia: 

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 Pzp, który stanowi, że 
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.  

Zamawiający korzysta z możliwości unieważnienia postępowania poprzez analogię 
(nieprzystąpienie do negocjacji jest analogiczne z niezłożeniem oferty w postępowaniu 
konkurencyjnym). 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: 

Dnia 23.08.2019 r. wysłano zaproszenie do udziału w negocjacjach prowadzonych w trybie 
zamówienia z wolnej ręki do firmy  „JUREK” Zakład Usług Ślusarskich, Zdzisław Jurkiewicz, 
Krobia ul. Jarzębinowa 4, 87-162 Lubicz. Zgodnie z zaproszeniem rozdziału XI pkt 1) 
Wykonawca winien był złożyć przy użyciu poczty elektronicznej z zachowaniem postaci 
elektronicznej   w formacie danych doc, pdf i podpisane kwalifikowalnym podpisem 
elektronicznym dokumenty wymienione w rozdziale VIII do dnia 09.09.2019r. Wykonawca nie 
dostarczył wymienionych wyżej dokumentów w wyznaczonym terminie i nie przystąpił do 
negocjacji. 

 

 
 
 
 
 
                                                                                          ……………………………………………………. 
                                                                                 Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie  

                                                        Lech Karwowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


