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Wg rozdzielnika

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego, o wartości powyżej 139 000,00 euro, pn. ,§ukcesywne dostawy paliw
płynnych typu benzyna bezołowiowa Pb-95 i olej napędowy (ON właściwy do warunków
klimaĘcznych) do zbiorników podziemnych stacji paliw Komendy Wojewódzkiej Policji
w Rzeszowie" , nlJmer postępowania: ZP15612020

Zatrlawiąący informuj e, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnta ż9 stycznia
2004 r. * Prawo zarnowięń publicznych (t. j. Dz. IJ. z 2019 r., poz. 1843) unieważnia
przedmiotowe po stępowanie :

Uzasadnienie fak§czne unieważnienia: postępowanie obarczone jest niemożIiwą do
usunięcia wadą uniemoźliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

Stosownie do zapisów Interpretacji Urzędu Zamowięń Publicznych z dnia 8 stycznia
202I r. ,,Zamawicłjqcy zamieszczcłiclc ogłos:ełłie o :amówieni.u na stronie internetawej przetl
.iego ptthlikacjcy 1,1, l)zienniku t,Irzędrnu.vłl (/nii Eurrłtrlejskie.l albo przed utrllywenł 48 głlcłzin ad
potv'ierd:enia otrzymłtłtitt tlgłoszenia priez t}rrtld Pubtikac.ii Liłlii Europejskiej łlłlnłszuł
przepi,s ałt. ]} usł. 7d u,lłtłtuy, Pzp2004".

Zamawiąący, w dniu 31 grudnia 2020 r., przesłał ogłoszenie o zamówieniu dotyczące
niniejszego postepowania celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jednocześnie, tj. w dniu 31 grudnia 2020 r. ZamawiĄący zamieścił przesłane ogłoszenie
o zamówieniu na stronie Platformy Zakupowej OpenNexus.

W dniu 5 stycznia 202I r. Zamawlający został poinformowany o publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W zwiękuzpov,ryższym zamieścił
na stronie Platformy Zakupowej Specyfikację Istotnych Warunków Zamówrcnia wraz
zzałącznlkami.

Paniewaz Zamalt,iąący przekazaŁ, w dniu 31 grudnia 2a20 r., ogłoszenie o zanrórvieniu
clo Dzietrnika {Jrzędo\Ąiego Llnii F]uropejskiej iednocześnie zanrieszczając je na stronie
internettrwej, ponrilno jego publikacji rv Dziennilru l"l17ęd6wył tJnii Europejskiej, która miała
rniejsce po ciniu 31 grudrria ?.02a r., zastosował w przedmiotovyy-nl postępowatriu przepisy
clot,v-clrczasor.r,ej ustaw,v Prawo zamowięń publicznych. .Iednakże rł, nirriejsz,vm prz_ypadku
za§tosowanie porvinny rniec przepisy trstarłv Prawo zarnórvień publicznych z dnia 11 rł,rześnia
2a19 r. (Dz. tJ. z2l}19 poz,.żaI9}.



Pomimo, iż Zamawiająci, w niniejszym przypadkrr wszcz$ postępowanie w m,vśl
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zarnówień publicznych (t. j. Dz. TJ.
z 2019 r., poz. 1843) jednocześnie naruszył przepis art, 1 1 ust. 7d tej ustawy.
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Rozdzielńk:

ORLEN PALIWA Sp. z o. o,

PETROJET Sp. z o, o.


