Kraków, dnia 6 grudnia 2018 r.
ADRESACI:
1) RTV Wieczorek – Wojciech Wieczorek, UL. Teatralna 6c, 41-710 Ruda Śląska;
2) MK System L. Majewski, Z. Kadzik Spółka Jawna, os. 2 Pułku Lotniczego 16/9, 31-868 Kraków;
3) PINNEX INFO Sp. z o.o., ul. Prusa 33, 30-117 Kraków;
4) GRUPA CLUE Sp. z o.o. Sp. k., ul. Stróża Rybna 3, 30-714 Kraków

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
prowadzonego przez Zamawiającego – Muzeum PRL-u (w organizacji) z siedzibą w Krakowie, w trybie
przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń systemu kasowego i
urządzeń Audio i Video wraz z oprogramowaniem, na potrzeby wystawy „Trasa turystyczna po
schronach Nowej Huty” w pomieszczeniu schronu w budynku przy osiedlu Szkolnym 22 i Szkolnym 37,
realizowanego w ramach zadania „Muzeum PRL – Podziemna Nowa Huta” finansowanego z budżetu
Gminy Miasta Krakowa, znak: ZP-26-3-2018,
w CZĘŚCI IV (D) – URZĄDZENIA DO STANOWISK KASOWYCH
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.- dalej jako Pzp), Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wskazany wyżej zakres przedmiotowy, w CZĘŚCI IV (D) – URZĄDZENIA DO
STANOWISK KASOWYCH.
UZASADNIENIE
W postępowaniu prowadzonym na wyżej wskazany zakres przedmiotowy, w terminie przewidzianym
na składanie ofert, tj. do dnia 20 listopada 2018 r., godz. 12:00, nie wpłynęła żadna oferta.
Mając na uwadze powyższe okoliczności, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp, Zamawiający zobowiązany
jest unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w sytuacji, w której nie złożono
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem przypadków
wskazanych w art. 93 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 Pzp, które jednak nie mają zastosowania w tym przypadku.
W tej sytuacji, w tej sytuacji, wobec niezłożenia w ww. terminie składania ofert żadnej oferty,
Zamawiający zobowiązany był do unieważnienia postępowania w ww. części przedmiotu zamówienia.

