
                                                                                                                    Byczyna, dnia 18.01.2012r. 
 
 
ZP – 1-4/2011/D 

 
 

ZAWIADOMIENIE 
 

O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

 
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 
 
dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę w formie leasingu fabrycznie nowej koparko – ładowarki wraz  
z oprzyrządowaniem” 
 

 
Zamawiający – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Byczynie, z siedzibą: 46-220 Byczyna 

ul. Stawowa 21, działając na podstawie art. 93  ust. 1 pkt 1 w związku z art. 94 ust. 3 – ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (zw. Pzp) , informuje, iŜ postępowanie prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego nr ZP – 1/2011/D na „Dostawę w formie leasingu fabrycznie nowej koparko – 
ładowarki wraz z oprzyrządowaniem” naleŜało uniewaŜnić. 
 

Uzasadnienie: 
 
 Zgodnie z zapisami art. 94. ust. 3 Pzp, jeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla 
się od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający moŜe wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 
chyba, Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŜnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. Zgodnie  
z zapisami art. 93. ust. 1 pkt 1 Zamawiający uniewaŜnia postępowanie, jeŜeli nie złoŜono Ŝadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu.  

Do postępowania wpłynęła tylko jedna oferta Wykonawcy KOMATSU POLAND Sp. z o.o. ul. Trakt 
Brzeski 72, 05-070 Sulejówek, Oddział Mysłowice Ul. Katowicka 72, 41-400 Mysłowice. Dnia 04.01.2012 r. 
w/w Wykonawcy została przekazana oraz opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego decyzja  – 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, pismem nr ZP-1-3/2011/D. 

Dnia 17.01.2012 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu pismo, w którym poinformował 
Zamawiającego, iŜ odmawia podpisania umowy na realizację przedmiotowego postępowania publicznego. 

Przepis art. 94. ust. 3 Pzp umoŜliwia Zamawiającemu wybór oferty najkorzystniejszej spośród 
pozostałych ofert lub uniewaŜnić postępowanie, jeśli zachodzą takie przesłanki. W związku z tym, iŜ do 
postępowania, oprócz oferty Wykonawcy KOMATSU POLAND sp. z o.o., nie wpłynęła Ŝadna oferta, 
postępowanie naleŜy uniewaŜnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1. 
 

PowyŜszy stan faktyczny wypełnia przesłanki określone w art. 93 ust. 1 pkt  1 ustawy w związku  
z art. 94 ust. 3 – Prawo zamówień publicznych, dlatego zamawiający postanowił, jak na wstępie. 
 
 
 
                                                                                                   
Otrzymują: 
− Wszyscy wykonawcy, 
− Tablica ogłoszeń, 
− Strona internetowa, 

− a/a 


