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Dotyczy: postQpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogloszonego
przez Muzeum Okrqgowew Nowym Sqczu,33-300 Nowy Sqcz, ul. Lwowska 3, na stronach
Urzqdu Zamowien Publicznych nr 604206-N-20'17 z dnia 19.10.2017 r. na zadanie pn:
,,SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w malopolskich muzeach na wolnym
powietrzu" realizowanego w ramach osi Vlll Programu Operacyjnego lnfrastruktura
i Srodowisko 2014 - 2020 - czq6c Vlll nadzory inwestorskie i autorskie.
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 1579), Muzeum Okrqgowe w Nowym
Sqczu,33-300 Nowy Sqcz, ul. Lwowska 3, informuje o uniewaZnieniu niniejszego
postqpowania.
1.

Zamawiajqcy uniewaznia postqpowania na czqSc Vlll.l zamowienia: usluga - pelnienie
nadzoru inwestorskiego w branZy budowlano-konserwatorskiej przy realizacji zadania w
Sqdeckim Parku Etnograficznym w Nowym Sqczu sektor t-emkowski oraz sektor Dworski na
podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy p.z.p. cena najkorzystniejszej oferty przewyZsza kwotq,
klor q Zam awi aj q cy zamierza przeznaczyc n a sf n a n s owa n e za m owi e n a.
i

2.

i

i

Zamawiajqcy uniewaznia postqpowania na czgsc Vlll.ll zamowienia: usluga

w branzach.

-

petnienia

konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i
nadzoru inwestorskiego
elektrycznel przy realizacji zadan przy Chacie w Zalipiu na podstawie art. 93 ust.1
pkt.4 ustawy p.z.p. cena najkorzystniejszej oferty przewyZsza kwotq, klorq Zamawiajqcy
zamierza przeznaczyc n a

sf i n a nsowa n ie za m owien i a.

Z

prowadzonego postgpowania wykluczono wykonawcq Lider Konsorcjum ZAKN-AD
BUDOWLANY, Adam Kozlowski, 34 -'100 Wadowice, Pl. Obr. Westerplatte 13110.
Zespol Rzeczoznawcow i Ekspertow, BUDOX, Andrzej Karnus, 41-902 Bytom, ul.
Strzelcow Bytomskich '18, na podstawie 24 ust.1 pkl.12 ustawy Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U 22017 po2.1579) dotyczy czq6ci

3

:

Vlll.lll zamowienia: usluga - pelnienie nadzoru inwestorskiego przy realizaqi
zadania przy Dworze w Dolgdze.

CzqSc

Czqsc Vlll.lV zamowienia: usluga - pelnienie nadzoru autorskiego w branzach.
konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej ielektrycznej nad dokumentaqqprzy realizaqi
zadan przy Chacie w Zalipiu.
CzqSc Vlll.V zamowienia. ustugi
przy Dworze w Dolqdze.
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petnienie nadzoru autorskiego
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