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Legnica, dnia 08.08.2022r. 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

NZP/200/2022 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO  

 

1. Nazwa Zamawiającego: 

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  

ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica 

 

2. Ogłoszenie o zamówieniu: 

 zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.07.2022r.  

pod numerem: 2022/BZP 00282559/01, 

 udostępniono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk. 

 

3. Tryb postępowania i rodzaj zamówienia (podstawa prawna): 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 

Pzp” oraz w art. 276-296 ustawy Pzp. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej  

w złotych równowartości kwoty 215 000 euro, rodzaj zamówienia- dostawy. 

W związku z prowadzonym przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o. o. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa  
na potrzeby LPGK Sp. z o. o. samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki  
na podstawie umowy sprzedaży” - NZP/TO/8/2022. Zamawiający, działając  
na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy Pzp udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk
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4. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Uzasadnienie:  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do upływu terminu 
składania ofert, tj. do dnia 05.08.2022r. do godziny 10:00 nie złożono żadnej oferty. 

Mając na uwadze powyższe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje 
unieważnione zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, który stanowi: „Zamawiający 
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (…) nie złożono żadnego wniosku  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty (…).” 

 
 

5. Informacja o środkach ochrony prawnej: 
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w ustawie Pzp – „Dział IX. Środki 

ochrony prawnej” oraz w pkt XXXI. Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Z poważaniem 

Bogusław Graboń – Prezes Zarządu 


