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Wrocław, dnia 26.04.2022 r. 

Zamawiający: 

Komenda Wojewódzka Policji 

we Wrocławiu  

ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław 
 (nazwa i adres Zamawiającego)  

PUZ-2380-006-051-006/2022/AB 

(nr referencyjny postępowania) 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/588968 

(strona internetowa prowadzonego postępowania) 

Zawiadomienie o unieważnieniu części 8 postępowania 

Dotyczy części 8 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019; tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 ze zmianami), którego przedmiotem zamówienia jest: Wykonywanie obsług 

technicznych i napraw bieżących pojazdów służbowych marki VOLKSWAGEN, zlecanych 

przez Stację Obsługi Pojazdów we Wrocławiu ; numer referencyjny postępowania PUZ-2380-

006-051-006/2022/AB 

(nazwa zamówienia) 

Na podstawie z art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019; tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami; zwana 

dalej: PZP), Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o 

unieważnieniu części 8 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na Wykonywanie 

obsług technicznych i napraw bieżących pojazdów służbowych marki VOLKSWAGEN, 

zlecanych przez Stację Obsługi Pojazdów we Wrocławiu ; numer referencyjny postępowania 

PUZ-2380-006-051-006/2022/AB 

Uzasadnienie prawne i faktyczne: 

Art. 255 pkt 2 w związku z art. 226 ust. 1 pkt 1 PZP. Art. 255 pkt 2 PZP stanowi, że 

zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone w 

postępowaniu oferty podlegały odrzuceniu. W myśl art. 226 ust. 1 pkt 1 PZP zamawiający 

odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert.  

Art. 226 ust. 1 pkt 14 w zw. z art. 97 ust. 5 PZP. Art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP stanowi, że 

zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wniósł wadium. W części 8 postępowania 

zamawiający żądał wniesienia wadium w punkcie VII.1.8 w Rozdziale VII SWZ w wysokości 

3400,00 zł. Na podstawie art. 97 ust. 5 PZP wadium wnosi się przed upływem terminu 

składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu składania ofert.  

Jedyna oferta zło9żona w części 8 postępowania została odrzucona.  
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują 

Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale 

IX PZP. 

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU 

Z UP. 

PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO 

MŁ. INSP. ROBERT FRĄCKOWIAK 

…….………………………………………………………….. 
(podpis kierownika Zamawiającego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk  1  egz.  

Egz. Nr 1 – adresat; a/a.  

Sporządził:  A. Balicki, Tel. 47 871 39 73.  
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