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dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Dostawa samochodów osobowych” – Część II i III zamówienia 

 
 
 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI II i III ZAMÓWIENIA 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że unieważnił 
przedmiotowe postępowanie w Części II i III zamówienia na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy Pzp, który stanowi, 
że: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca … uchylił się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego …”. 

 
W dniu 22 września 2022 r. Wykonawca DELIK Sp. Jawna poinformował o „braku możliwości terminowego 
wyprodukowania i dostarczenia samochodów Kia przed zakończeniem roku 2022 …” oraz wniósł o: 
- zwolnienie z obowiązku przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, 
- zwrot wadium wniesionego w do części nr 2 i 3. 

Zgodnie z art. 254 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zmówienia kończy się zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego albo unieważnieniem postępowania. W związku z oświadczeniem Wykonawcy DELIK 
Sp. Jawna o niemożliwości wykonania zamówienia oraz że oferta ww. Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w 
zakresie Części II i III zamówienia, należy uznać, że przedmiotowe postępowanie zostanie unieważnione w 
zakresie Części II i III zamówienia.  

Zamawiający, kierując się posiłkowo art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, uznaje za bezzasadne wezwanie Wykonawcy 
DELIK Sp. Jawna do złożenia podmiotowych środków dowodowych oraz ewentualny wybór jego oferty, jako 
oferty najkorzystniejszej.  

Zgodnie z art. 219 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca może wycofać ofertę do upływu terminu składania ofert. 
Zamawiający stwierdza, że oświadczenie Wykonawcy DELIK Sp. Jawna nie może być w związku z powyższym 
rozpatrywane jako wniosek o wycofanie oferty a jako uchylenie się od dalszych czynności w postępowaniu w tym 
również od ewentualnego zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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