
Kochłowy, 08.12.2021 r. 

 

DPS 2622.1.2021 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIE 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn.: „Sukcesywna dostawa 
artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kochłowach w okresie 
01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. części od I do XIII” w zakresie następujących części 
zamówienia: 

Cześć II zamówienia: „Dostawa drobiu” 
Część III zamówienia: „Dostawa ryb” 
Część IV zamówienia: „Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych” 
Część V zamówienia : „Dostawa mleka świeżego, śmietany, kefiru” 
Część IX zamówienia: „Dostawa warzyw surowych i owoców” 
Część XI zamówienia: „Dostawa produktów nabiałowych” 
Część XII zamówienia: „Dostawa mrożonek” 
Część XIII zamówienia: „Dostawa jaj kurzych” 
 

I. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w ramach części IV 
zamówienia: „Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych” 

 
 Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, 
że na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp unieważnia się postępowanie o udzielenie 
zamówienia pod nazwą jak wyżej w ramach IV części zamówienia, ponieważ nie złożono 
żadnej oferty.  

Uzasadnienie faktyczne: 

W postępowaniu o numerze DPS 2622.1.2021 dotyczącym wyboru Wykonawcy na 
realizację zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. 
„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej  
w Kochłowach w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. części od I do XIII”  do terminu 
wyznaczonego na składanie ofert tj. do dnia 07.12.2021 r. godz. 8.00 nie złożono żadnej 
oferty.  

  

 

 



II. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w ramach części V zamówienia: 
„Dostawa mleka świeżego, śmietany, kefiru” 

 
 Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, 
że na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp unieważnia się postępowanie o udzielenie 
zamówienia pod nazwą jak wyżej w ramach V części zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej 
oferty. 

Uzasadnienie faktyczne: 

W postępowaniu o numerze DPS 2622.1.2021 dotyczącym wyboru Wykonawcy na 
realizację zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. 
„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej  
w Kochłowach w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. części od I do XIII”  do terminu 
wyznaczonego na składanie ofert tj. do dnia 07.12.2021 r. godz. 8.00 nie złożono żadnej 
oferty.  

 

III. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w ramach części IX 
zamówienia: „Dostawa warzyw surowych i owoców” 

 
 Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, 
że na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp unieważnia się postępowanie o udzielenie 
zamówienia pod nazwą jak wyżej w ramach IX części zamówienia, ponieważ nie złożono 
żadnej oferty. 

Uzasadnienie faktyczne: 

W postępowaniu o numerze DPS 2622.1.2021 dotyczącym wyboru Wykonawcy na 
realizację zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. 
„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej  
w Kochłowach w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. części od I do XIII”  do terminu 
wyznaczonego na składanie ofert tj. do dnia 07.12.2021 r. godz. 8.00 nie złożono żadnej 
oferty.  

 

IV. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w ramach części XI 
zamówienia: „Dostawa produktów nabiałowych” 

 
 Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, 
że na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp unieważnia się postępowanie o udzielenie 
zamówienia pod nazwą jak wyżej w ramach XI części zamówienia, ponieważ nie złożono 
żadnej oferty. 

 

 



Uzasadnienie faktyczne: 

W postępowaniu o numerze DPS 2622.1.2021 dotyczącym wyboru Wykonawcy na 
realizację zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. 
„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej  
w Kochłowach w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. części od I do XIII”  do terminu 
wyznaczonego na składanie ofert tj. do dnia 07.12.2021 r. godz. 8.00 nie złożono żadnej 
oferty.  

 

V. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w ramach części XIII 
zamówienia: „Dostawa jaj kurzych” 

 
 Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, 
że na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp unieważnia się postępowanie o udzielenie 
zamówienia pod nazwą jak wyżej w ramach XIII części zamówienia, ponieważ nie złożono 
żadnej oferty. 

Uzasadnienie faktyczne: 

W postępowaniu o numerze DPS 2622.1.2021 dotyczącym wyboru Wykonawcy na 
realizację zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. 
„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej  
w Kochłowach w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. części od I do XIII”  do terminu 
wyznaczonego na składanie ofert tj. do dnia 07.12.2021 r. godz. 8.00 nie złożono żadnej 
oferty.  

 

VI. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w ramach części II zamówienia: 
„Dostaw drobiu” 

 
 Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, 
że na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp unieważnia się postępowanie o udzielenie 
zamówienia pod nazwą jak wyżej w ramach II części zamówienia, ponieważ oferta z najniższą 
ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie 
zamówienia.   

Uzasadnienie faktyczne: 

W postępowaniu o numerze DPS 2622.1.2021 dotyczącym wyboru Wykonawcy na 
realizację zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. 
„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej  
w Kochłowach w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. części od I do XIII”  do terminu 
wyznaczonego na składanie ofert tj. do dnia 07.12.2021 r. godz. 8.00 złożono jedną ofertę w 
ramach w ramach II części zamówienia, której cena wyniosła 8.755,95 zł. brutto. 
Zamawiający przed otwarciem oferty udostępnił na stronie internetowej prowadzonego w 
ramach II części zamówienia w wysokości 6.408,99 zł brutto. 



 
VII. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w ramach części III 

zamówienia: „Dostawa ryb” 
 
 Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, 
że na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp unieważnia się postępowanie o udzielenie 
zamówienia pod nazwą jak wyżej w ramach III części zamówienia, ponieważ oferta z najniższą 
ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie 
zamówienia.   

 

Uzasadnienie faktyczne: 

W postępowaniu o numerze DPS 2622.1.2021 dotyczącym wyboru Wykonawcy na 
realizację zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. 
„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej  
w Kochłowach w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. części od I do XIII”  do terminu 
wyznaczonego na składanie ofert tj. do dnia 07.12.2021 r. godz. 8.00 złożono jedną ofertę  
w ramach w ramach III części zamówienia, której cena wyniosła 8.412,33 zł. brutto. 
Zamawiający przed otwarciem oferty udostępnił informację na stronie internetowej 
prowadzonego w ramach III części zamówienia, żę na realizację przedmiotowego zamówienia 
zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 6.202,65 zł brutto. 

 
VIII. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w ramach części XII 

zamówienia: „Dostawa mrożonek” 
 
 Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, 
że na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp unieważnia się postępowanie o udzielenie 
zamówienia pod nazwą jak wyżej w ramach XII części zamówienia, ponieważ wszystkie 
złożone oferty podlegały odrzuceniu. 

Uzasadnienie faktyczne: 

W postępowaniu o numerze DPS 2622.1.2021 dotyczącym wyboru Wykonawcy na 
realizację zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. 
„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej  
w Kochłowach w okresie 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. części od I do XIII”  do terminu 
wyznaczonego na składanie ofert tj. do dnia 07.12.2021 r. godz. 8.00 złożono jedną ofertę, 
która została odrzucona. 

 
W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie. 
 


