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Sopot, dnia 14.07.2020 r. 

 

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

zapytania o cenę na usługę drukowania katalogu w ramach w ramach wystaw "Kolory 

przemian. Malarstwo polskie z kolekcji Krzysztofa Musiała", znak:  PGS-ZOC/07/2020 

 

 

 

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zw. dalej „ustawą”, Dyrektor Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie 

informuje o unieważnieniu postępowania. 

Uzasadnienie 

W dniu 13.07.2020 roku o godzinie 13.30 upłynął termin składania ofert w niniejszym 

postepowaniu. Zgodnie z art. 86 ust. 2 otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie 

terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich 

otwarcia. 

Do upływu terminu wskazanego powyżej wpłynęły 3 oferty. Jedna z ofert nie została odczytana na 

otwarciu ofert oraz nie została uwzględniona w informacji z otwarcia ofert z uwagi na fakt poddania jej 

kwarantannie, który jednak nie może mieć wpływu na skrócenie terminu składania ofert, ani też 

powodować pominięcia oferty w jawnym otwarciu ofert. 

Zgodnie z przywołanym art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o 

udzielenie zamówienia, jeżeli jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie  zamówienia publicznego. 

Ponieważ czynności publicznego otwarcia ofert nie można powtórzyć, gdyż jest to czynność 

faktyczna a nie prawna, stwierdzić należy, że w analizowanej sytuacji zaistniał obiektywny brak 

możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż naruszenie przepisu art. 86 ust. 2 ustawy Pzp. 

wpływa na wynik postępowania. 

Mając także na uwadze zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, 

Zamawiający postanowił jak we wstępie.  

 

Zamawiający jednocześnie informuje, że nie odstępuje od realizacji zamówienia i planuje powtórzenie 

postępowania w możliwie najkrótszym terminie. 

 

Z poważaniem 

 

     Dyrektor Państwowej Galerii Sztuki  

Zbigniew Buski 

 

 

 


