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Słupsk, dnia  30 marca 2022 r. 

 

Zamawiający:  Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 

                         76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9  

   

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2022/BZP 00055811/01 z dnia 2022-02-14 

Data wszczęcia postępowania: 14.02.2022r. 

Nr sprawy: MPŚ- IX.261.1.2022 

 

 

INFORMACJA 

o unieważnieniu postępowania 

 

Dotyczy:  

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie podstawowym bez 
negocjacji  na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej także „Pzp”  na zadanie pn. 
„Renowacja elewacji budynku Spichlerza Richtera w Słupsku” 

 

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż postępowanie 
prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Renowacja elewacji budynku Spichlerza 
Richtera w Słupsku” zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień 
publicznych – Wykonawca, który złożył jedyną i najkorzystniejszą ofertę uchylił się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 

Uzasadnienie faktyczne 

W dniu 22.03.2022 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane „IMBUD” Jerzy Wołoszyn, 76-200 Słupsk, 
ul. Wojska Polskiego 24/6, został zawiadomiony o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej w 
przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający wyznaczył termin podpisania umowy na realizację 
zamówienia na dzień 25.03.2022 r. W dniu 25.03.2022 r. Wykonawca złożył Zamawiającemu pismo, w 
treści którego odmówił podpisania umowy z uwagi na podwyżkę cen materiałów, brak gwarancji 
terminowych dostaw materiałów oraz brak stabilizacji złotego spowodowany zagrożeniem wojny. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                      DYREKTOR 
                                                                                                       Muzeum Pomorza Środkowego  
              w Słupsku 
                                                                                                                                                    Marzenna Mazur 
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