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Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w częściach I-V
w postępowaniu przetargowym
pt.
ZAKUP ODZIEŻY ROBOCZEJ, OCHRONNEJ, BIELIZNY OSOBISTEJ,
RĘCZNIKÓW I OBUWIA
Nr sprawy WNP/1097/PN/2018
1. Zamawiający:
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, faks: 261-658 425.
2. Zamawiający informuje, że postępowanie w części I, II, III i V unieważniono na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych – w toczącym się
postępowaniu na daną część nie złożono żadnej oferty.
Uzasadnienie: W toczącym się postępowaniu w terminie określonym w siwz nie złożono
żadnej oferty na część I zamówienia, co skutkuje koniecznością unieważnienia
postępowania - podstawa art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - w toczącym się postępowaniu
nie złożono żadnej oferty.
3. Zamawiający informuje, że postępowanie w części IV unieważniono na podstawie art.
93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych – w postępowaniu na daną cześć nie
złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
Uzasadnienie: na daną cześć postępowania złożono trzy oferty, które zostały odrzucona przez
Zamawiającego jako zawierające rażąco niską cenę. Skutkiem jest unieważnienie postępowania na
podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp - w postępowaniu na daną cześć nie złożono

żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub mieli
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej
określone w dziale VI Ustawy Pzp.
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