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Zamawiający: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
ul. Krakowska 46, 31-066 Kraków
www.etnomuzeum.eu
Kraków, 26 marca 2020 r.
wg rozdzielnika
Dotyczy: zawiadomienia o unieważnieniu postępowania prowadzonego pn.: „Remont dachu i
wymiany pokrycia budynku Muzeum Etnograficznego w Krakowie przy ul. Krakowskiej 46”
Zamawiający, Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, działając zgodnie z art.
93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych zawiadamia
o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na zadanie pn.: „Remont dachu i wymiany pokrycia budynku Muzeum
Etnograficznego w Krakowie przy ul. Krakowskiej 46”, numer ogłoszenia w BZP: 514154-N2020 z dnia 2020-02-19 r.
Uzasadnienie prawne: postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 6 ustawy PZP:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wystąpiła
istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć .
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający ogłosił przedmiotowe postępowanie w dniu 19 lutego 2020
roku tj.
a) przed wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia 13 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020
poz. 433) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego oraz wprowadzeniem w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania stanu
zagrożenia epidemicznego,
b) przed wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020
poz. 491) w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz
wprowadzeniem w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii,
c) a także przed zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24
marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 poz. 522) zmieniającymi rozporządzenie w sprawie ogłoszenia
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii dotyczące kolejnych ograniczeń w
przemieszczaniu się w okresie od 25 marca do 11 kwietnia 2020 r.
Pojawienie się wirusa Covid-19 w trakcie prowadzonego postępowania należy uznać na za istotną
zmianę okoliczności, która dotyczy interesu publicznego w zakresie ochrony zdrowia.
Ponadto zgodnie z decyzją organu prowadzącego zaleca się wstrzymanie wszystkich wydatków
poza wydatkami związanymi z bezpośrednim funkcjonowaniem jednostki.
Dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie
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Rozdzielnik:
1 x strona internetowa Zamawiającego
1 x wykonawca, który złożył ofertę

