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         Warszawa, dnia 10.11.2021 r. 
PAK/1109/2021/WAW  
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 

na: Opracowanie koncepcji nowatorskich projektów badawczych i użytkowych w przestrzeni kosmicznej 
wraz z oceną ich wykonalności (znak sprawy: BO/11/2021) – Część V. 

 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI V 

 
Zamawiający – Polska Agencja Kosmiczna, ul Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, działając  
na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, że unieważnił przedmiotowe postępowanie w 
Części V na podstawie art. 255 pkt 2 w związku art. 259 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Uzasadnienie prawne:  

art. 255 pkt 2 w związku art. 259 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o 
udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu, przy czym jeżeli Zamawiający dopuścił 
możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się 
przepisy art. 255 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Uzasadnienie faktyczne: 
W Części V do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 06 października 2021 r. do godziny 10:30 wpłynęły dwie 
oferty, które z mocy ustawy Pzp podlegały odrzuceniu. Ponadto po upływie terminu składania ofert tj. w dniu 
06.10.2021 r. po godzinie 10:30 wpłynęła 1 oferta, która jako złożona po terminie podlegała odrzuceniu.  
Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, że doszło do okoliczności wskazanej w ww. przepisie ustawy tj. 
wszystkie złożone oferty w Części V podlegały odrzuceniu, wobec czego postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego w tej Części zostało unieważnione. 
 
 
 
 

Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej  
 
 
 
       Grzegorz Wrochna 
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