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Żary, 29 marca 2022 r.  

egzemplarz pojedynczy 

 

Nr postępowania: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-16/ZO/2022  

 

 

INFORMACJA NR 2  

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia na realizację usługi pn.: „Wykonywanie usług 

napraw mechanicznych i diagnostycznych oraz innych czynności związanych z 

eksploatacją samochodów 105 Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią 

SPZOZ w Żarach”, prowadzonego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 

11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (dalej: „ustawa Pzp”) w związku z art. 

2 ust. 1. pkt 1 ustawy Pzp.   

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 1, 2, 3  

Zamawiający, 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Żarach udostępnia informację o unieważnieniu niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w części nr 1, 2, 3  na wykonanie:  

⎯ Zadania nr 1 – Naprawa bieżąca pojazdów osobowych, osobowo-terenowych i pojazdów 

sanitarnych na terenie powiatu żarskiego oraz  

⎯ Zadania nr 2 – Naprawa bieżąca pojazdów sanitarnych, na terenie powiatu żagańskiego 

oraz 

⎯ Zadania nr 3 –  Naprawa bieżąca układów zawieszenia, hamulcowych oraz sezonowa 

wymiana opon i wyważanie kół pojazdów samochodowych stanowiących własność 

Szpitala.  

(1)  

Zadanie nr 1 – Naprawa bieżąca pojazdów osobowych, osobowo-terenowych i pojazdów 

sanitarnych na terenie powiatu żarskiego 

WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W TERMINIE  

Na wykonanie części nr 1 nie złożono żadnej oferty.  

UZASADNIENIE  

Zamawiający w dniu 29 marca 2022 r. unieważnił niniejsze postępowanie w odniesieniu do części 

nr 1 pn.: Zadanie nr 1 – Naprawa bieżąca pojazdów osobowych, osobowo-terenowych i pojazdów 

sanitarnych na terenie powiatu żarskiego. 
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Uzasadnienie: 

Dnia 25.03.2022 o godzinie 10:00 upłynął termin składania propozycji cenowych w postępowaniu 

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

nie wpłynęła do Zamawiającego żadna propozycja cenowa. Zgodnie z powyższym, powodem 

unieważnienia postępowania jest brak wymaganej liczby ważnych ofert, a tym samym obiektywny 

brak możliwości wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.  

 

(2)  

Zadanie nr 2 – Naprawa bieżąca pojazdów sanitarnych, na terenie powiatu żagańskiego 

WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W TERMINIE  

Na wykonanie części nr 2 nie złożono żadnej oferty.  

UZASADNIENIE  

Zamawiający w dniu 29 marca 2022 r. unieważnił niniejsze postępowanie w odniesieniu do części 

nr 2 pn.: Zadanie nr 2 – Naprawa bieżąca pojazdów sanitarnych, na terenie powiatu żagańskiego. 

Uzasadnienie: 

Dnia 25.03.2022 o godzinie 10:00 upłynął termin składania propozycji cenowych w postępowaniu 

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

nie wpłynęła do Zamawiającego żadna propozycja cenowa. Zgodnie z powyższym, powodem 

unieważnienia postępowania jest brak wymaganej liczby ważnych ofert, a tym samym obiektywny 

brak możliwości wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.  

 

(3)  

Zadanie nr 3 – Naprawa bieżąca układów zawieszenia, hamulcowych oraz sezonowa wymiana 

opon i wyważanie kół pojazdów samochodowych stanowiących własność Szpitala.  

WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W TERMINIE  

Na wykonanie części nr 3 nie złożono żadnej oferty.  

UZASADNIENIE  

Zamawiający w dniu 29 marca 2022 r. unieważnił niniejsze postępowanie w odniesieniu do części 

nr 3 pn.: Zadanie nr 3 – Naprawa bieżąca układów zawieszenia, hamulcowych oraz sezonowa 

wymiana opon i wyważanie kół pojazdów samochodowych stanowiących własność Szpitala. 

Uzasadnienie: 

Dnia 25.03.2022 o godzinie 10:00 upłynął termin składania propozycji cenowych w postępowaniu 

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

nie wpłynęła do Zamawiającego żadna propozycja cenowa. Zgodnie z powyższym, powodem 

unieważnienia postępowania jest brak wymaganej liczby ważnych ofert, a tym samym obiektywny 
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brak możliwości wyboru przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.  

 

 

 

ZATWIERDZONO 
(zatwierdzenia dokonano na oryginale Zamawiającego 

w wersji papierowej)  

 

 

 

 

……………………………………………….……….. 

 

 

 

 

 

Wykonano w 1 egz. - ad acta  

 

Sporządziła:  

Katarzyna Cehańczuk, tel. 68 470 78 74 

e-mail: k.cehanczuk@105szpital.pl 

data wykonania 29 marca 2022 r.  

T:2612 
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