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                          ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: DPS 2/230/34/2010. 
Nazwa zadania:  ZAKUP I DOSTAWA PRODUKTÓW SPO ŻYWCZYCH  DLA DOMU 
POMOCY SPOŁECZNEJ "MORS" W STEGNIE 
 
 
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) 
Zamawiaj ący informuje o uniewa żnieniu przedmiotowego post ępowania w zakresie 
zadania nr  1 i 2: 
1. PRODUKTY WARZYWNICTWA I OGRODNICTWA; 
2. OWOCE WARZYWA I PODOBNE PRODUKTY 
. 
 
Uzasadnienie faktyczne: 
Zamawiający unieważnia postępowanie ( w zakresie zadania Nr 1 i 2)  o udzielenie zamówienia 
publicznego ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej  odrzuceniu. 
Złożone na wezwania zamawiającego  dokumenty przez Wykonawców : 
1. Handel Hurtowy  Art. Rolno- Spożywczymi "Apena" A. Naborczyk  Pszczółki Skowarcz 
2. Hurtownia Art. Spożywczych  T. Nowakowska  Nowy Dwór Gdański, 
nie potwierdzają spełniania przez wykonawców warunków  udziału w postępowaniu na dzień 
składania  ofert t.j. na dzień 28.10.2010r. 
Zgodnie z pkt V siwz Wykonawcy, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w 
postępowaniu podlegają wykluczeniu z postępowania, a oferty Wykonawców wykluczonych 
uznaje się za odrzucone. 
 
 
 
Uzasadnienie prawne: 
 
1. Przesłanki unieważnienia postępowania - Art 93 ust.1 pkt 1   Ustawy pzp  
2. Przesłanki wykluczenia wykonawców-i odrzucenia oferty- Art.24 ust.2 pkt 4   oraz  
Art. 24 ust.4  Ustawy pzp. 
 
 
 
 
 
 
 
Środki ochrony prawnej 



od niniejszej decyzji Zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, 
Skarga do Sądu). 
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o: 
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub 
2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.  
Termin przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma 
faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało 
ono przesłane pisemnie. 
 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 
179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759). 
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