
 

 
Nr sprawy DP/371/120/20 

Szczecin, 03.11.2020 r. 

 

informacja na stronię internetową 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

W CZĘŚCIACH  2,3, 5, 7 i 8  

 

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: obsługę i 

konserwację w zakresie stacji transformatorowych i rozdzielni, central wentylacji i 

klimatyzacji, urządzeń dźwigów, urządzeń i  systemów ppoż., systemów sygnalizacji 

ppoż., kotłowni i węzłów cieplnych, przewodów kominowych oraz instalacji 

telefonicznych 

 

    Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze. zm.) – dalej p.z.p., Uniwersytet Szczeciński jako Zamawiający  

informuje, że  

 

 

części 2 prowadzenie eksploatacji i konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej uPzp informuje, że unieważnia ww. 

postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) p.z.p. , gdyż nie wpłynęła żadna oferta. 

 

części 3 obsługa i konserwacja  urządzeń  i dźwigów 

Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej uPzp informuje, że:  

1. nie udzielono zamówienia 

2. nie wykluczono żadnego wykonawcy 

3. odrzucono ofertę wykonawcy NAM-LIFT Sp. z o.o. ul. Łukasińskiego 106B, 71-215 

Szczecin na postawie art. 89  ust. 1 pkt 1) uPzp w związku z art. 10a ust. 5 uPzp.                             

W przypadku gdy ofertę składa się w wersji elektronicznej : oferty, wnioski  o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, sporządza się, 

pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Oferta nie został podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznych. 

4. unieważnia ww. postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) uPzp. , gdyż nie wpłynęła 

żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

 

część 5 obsługa i konserwacja systemów sygnalizacji ppoż. 

Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej uPzp informuje, że unieważnia ww. 

postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) uPzp. , gdyż nie wpłynęła żadna oferta. 

 

część 7 obsługa i konserwacja przewodów kominowych 

Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej uPzp informuje, że unieważnia ww. 

postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) uPzp , gdyż nie wpłynęła żadna oferta. 

 



część 8 obsługa i konserwacja instalacji telefonicznych 

Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej uPzp informuje, że unieważnia ww. 

postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) uPzp , gdyż nie wpłynęła żadna oferta. 

 

          

Z poważaniem 
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