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Gliwice, 21 październik 2021r.  
  
          Platformazakupowa.pl  
  
Nr sprawy: 4WOG-1200.2712.46.2021      
  

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
DLA CZĘŚCI 1, 2, 3, 4 

   
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:  

„Roboty budowlane w podziale na 4 części. 
 

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 oraz 2 ustawa z dnia 11 września 

2019r. Prawo zamówień publicznych – dalej ustawy Pzp Zamawiający,  

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, informuje, iż unieważnia postępowanie: 

I. na podstawie art. 255 pkt 1  ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej 

oferty w zakresie: 

Część 1 –   Remont odcinka drogi wewnętrznej pomiędzy budynkiem 
4 a 5 w Opolu przy ul. Domańskiego 68 

Część 3 – Remont ogrodzenia kompleksu wojskowego  
w Częstochowie przy ul. Artyleryjskiej 1 na potrzeby 
WOT 

Część 4 –  Montaż urządzeń diagnostycznych w budynku nr 36 
(warsztat samochodowy) w kompleksie wojskowym w 
Tarnowskich Górach 

Uzasadnienie: 

W postępowaniu do dnia składania ofert tj. do 14.10.2021r. do godziny 8:30 

nie złożono żadnej oferty w zakresie części 1, 3 oraz 4. 

W związku z powyższym  Zamawiający unieważnia postępowanie na 

podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, tj. :”Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenia zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu abo żadnej oferty” 

II. na podstawie art. 255 pkt 2  ustawy Pzp, ponieważ wszystkie złożone 

oferty podlegały odrzuceniu w zakresie: 

Część 2 – Remont części ogrodzenia zewnętrznego Komprachcice 

Uzasadnienie: 

W postępowaniu do dnia składania ofert tj. do 14.10.2021r. do godziny 8:30 
w zakresie części 2 złożono jedną ofertę przez Wykonawcę  
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P.W. PROSPECT Artur Białecki, ul. Długa 12/8, 41-506 Chorzów. 

Wykonawca  zaoferował cenę niższą o ponad 30% od wartości zamówienia 

powiększonej o należny podatek od towarów i usług. W dniu 15.10.2021r. 

pismem nr 7406/21 Wykonawca został wezwany do wyjaśnienia wyliczenia 

ceny. Jednakże Wykonawca nie odpowiedział, a więc nie udzielił  wyjaśnień 

w wyznaczonym terminie tj. do 20.10.2021r. do godziny 10.00. Zatem oferta 

Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku 

z art. 224 ust. 6 ustawy Pzp. 

W związku z powyższym  Zamawiający unieważnia postępowanie na 

podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, tj. :”Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenia zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski  

o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo oferty podlegały 

odrzuceniu” 
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