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Dotyczy: zamówienia klasycznego, o wartości jest równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych, 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami określonymi  

w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 

ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, pn.: Sukcesywny zakup odczynników chemicznych oraz 

materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Patologii WIW w Opolu,  

w części nr 7 pn.: Sukcesywny zakup odczynników – testy, trypsyna, surowica, koniugat 

– na potrzeby Pracowni Patologii oraz w części nr 9 pn.: Sukcesywny zakup odczynników 

– osocze, pożywki, testy – na potrzeby Pracowni Patologii. 
 

 

 

Działając na podstawie art. 260 ustawy, Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym 

postępowaniu: 

 

 

a) w części nr 7 pn.: Sukcesywny zakup odczynników – testy, trypsyna, surowica, koniugat – 

na potrzeby Pracowni Patologii dokonano UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA o 

udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy, tj.: nie złożono żadnej 

oferty. 

 

Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt. 1) ustawy stanowi: Zamawiający unieważnia postępowanie 

o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu albo żadnej oferty. 

Uzasadnienie faktyczne: Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 11.05.2022r. do godz. 

10:00, w niniejszym postępowaniu, w części nr 7, nie złożono żadnej oferty. W związku  

z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania, w części nr 7, na 

podstawie art. 255 pkt 1) ustawy, tj.: nie złożono żadnej oferty. 

 

 

 

 

 

Do: 

Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia 

publicznego 
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b) w części nr 9 pn.: Sukcesywny zakup odczynników – osocze, pożywki, testy – na potrzeby 

Pracowni Patologii dokonano UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy, tj.: nie złożono żadnej oferty. 

 

Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt. 1) ustawy stanowi: Zamawiający unieważnia postępowanie 

o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu albo żadnej oferty. 

Uzasadnienie faktyczne: Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 11.05.2022r. do godz. 

10:00, w niniejszym postępowaniu, w części nr 9, nie złożono żadnej oferty. W związku  

z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania, w części nr 9 na 

podstawie art. 255 pkt 1) ustawy, tj.: nie złożono żadnej oferty. 
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