
 
 

DI/37/2021           Chojna, dn. 09.07.2021 r. 

 

Dotyczy: ZP/DI/01/2021 (nr DUUE 2021/S 093-241061) - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub większej progowi unijnemu. 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU „CZĘŚCI A” POSTĘPOWANIA 

W związku z przeprowadzonym przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w 

Chojnie Sp. z o.o. postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości równej lub większej progowi unijnemu  niniejszego postępowania, Zamawiający 

działając na podstawie art. 255 ust. ust. 1 oraz art. 259 Ustawy PZP, zawiadamia o 

unieważnieniu: Część A: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 

dwóch nowych samochodów dostawczych dla Zadania pn. „Dostawa pojazdów w 

formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. w podziale na części: Część A: Dostawa w formie 

leasingu operacyjnego z opcją wykupu dwóch nowych samochodów dostawczych 

Część B: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu zamiatarki 

chodnikowej” niniejszego postępowania. 

Uzasadnienie:  

W dniu 22.06.2021 r. o godzinie 10:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego 

terminu nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. Podczas otwarcia ofert, które odbyło 

się w dniu 22.06.2021 o godzinie 11:00, Wykonawcy zostali poinformowani, że na realizację 

w/w zadania Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę: 319 800,00 PLN brutto. Zgodnie z 

postanowieniami art. 255 ust. 1 oraz art. 259 ustawy PZP, Zamawiający unieważnia: „Część 

A: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dwóch nowych 

samochodów dostawczych dla Zadania pn. „Dostawa pojazdów w formie leasingu 

operacyjnego z opcją wykupu dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. 

z o.o. w podziale na części: Część A: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją 

wykupu dwóch nowych samochodów dostawczych Część B: Dostawa w formie 

leasingu operacyjnego z opcją wykupu zamiatarki” z postępowania o udzielenie 

zamówienia z uwagi,  iż nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo żadnej oferty. 
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