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AZ.2710.6.2021.2.MS                                                                                         Szczecin, dn. 27.07.2021r. 
 

 
Unieważnienie postępowania  

 
Dotyczy: „Świadczenie usług ochrony w sześciu obiektach Muzeum Narodowego w Szczecinie” 
 
 
Działając na podstawie art. 255 pkt 8) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.2019 poz. 2019 ze zm.), zamawiający dokonuje unieważnienia postępowania prowadzonego w 
trybie zamówienia z wolnej ręki.   
 

  
Uzasadnienie unieważnienia: 
 
Prawne:  Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 8) ustawy z 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.), zgodnie z którym 
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli w trybie 
zamówienia z wolnej ręki negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.   

 
 
Faktyczne:   
 

1. Zamawiający prowadził negocjacje z Solid Security Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum ul. Postępu 17 
02-676 Warszawa, Solid Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum ul. Tyniecka 18 30-323 Kraków, GUSTAW 
GEMINI Sp. z o. o. – Partner Konsorcjum ul. Ignacego Łyskowskiego 18 71-641 Szczecin. 
Zaproszenie do negocjacji zostało wysłane do wykonawcy w dniu 22.07.2021 r.  
 

2. W trakcie negocjacji strony ustaliły:  

a.  Wykonawca złożył formularze cenowe i zaproponował stawki  w zakresie 
bezpośredniej stałej ochrony fizycznej obiektów MNS i wystawienie posterunku 
doraźnego: 
 
Pozycja 1   Cena jednej godziny pracy pracownika ochrony wpisanego na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – dotyczy 



bezpośredniej stałej ochronie fizycznej w obiektach podlegających 
obowiązkowej ochronie -  33,47 netto  

 
Pozycja 2  Cena jednej godziny pracy pracownika ochrony wpisanego na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w przypadku 
konieczności wystawienia posterunku doraźnego- dotyczy 
bezpośredniej stałej ochronie fizycznej w obiektach podlegających 
obowiązkowej :  34,50 netto  

 
Pozycja 3  Cena jednej godziny pracy pracownika ochrony - dotyczy 

bezpośredniej stałej ochrony fizycznej w obiektach nie podlegających 
obowiązkowej ochrony:  31,71 netto  

 

b.  Zamawiający zaproponował:  

Pozycja 1 : 28,00 netto 
Pozycja 2 : 30,00 netto 
Pozycja 3   27,00 netto  
 

c.  W wyniku negocjacji Wykonawca zgodził się obniżyć stawki  w zakresie bezpośredniej 
stałej ochrony fizycznej obiektów MNS i wystawienie posterunku doraźnego w każdej 
pozycji o 0,10 groszy:  

  
Pozycja 1 :  33,37 netto  
Pozycja 2 :  34,40 netto  
Pozycja 3 :  31,61 netto 

 

 

Zamawiający nie przyjął zaproponowanych przez Wykonawcę stawek w związku z czym nie doszło do 
porozumienia, a tym samym do podpisania umowy. 

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 8) 
ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 2019 ze zm.) zgodnie z 
którym, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli w trybie 
zamówienia z wolnej ręki negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

 
 
 
                                                                                            ……………………………………………………. 

                                                                                    Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie  

                                                             Lech Karwowski 



 


