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Katowice, 28.08.2018r.
Egz. pojedynczy

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
DLA ZADANIA NR 3

W oparciu o art. 93 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
zawiadamia, że rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup pojazdów
samochodowych nieoznakowanych”, w wyniku którego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień
publicznych unieważniono przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania nr 3 .
Uzasadnienie faktyczne: W dniu 23.08.2018r. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ oraz jej załączników
i przekazał do publikacji zmianę ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. W dniu 24.08.2018r. Zamawiający
otrzymał e-mail z informacją, iż: „Ogłoszenie w aktualnej formie nie może zostać opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że nie możemy opublikować modyfikacji nr
RI 18-380683-001 do 2018/S 148-338174 ponieważ nie można dodawać dodatkowych części zamówienia do
ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania.”
Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.
93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
UWAGA
W zawiązku z powyższym, pozostają nieważne wszystkie dokumenty opublikowane w BIP KWP Katowice dniu
23.08.2018r. Aktualne pozostają dokumenty opublikowane w BIP KWP Katowice w dniu 03.08.2018r. tj.:
1. Ogłoszenie o zamówieniu;
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
3. Załącznik nr 1 do SIWZ –formularz ofertowy;
4. Załącznik nr 2a do SIWZ – wzór umowy dla zadania nr 1;
5. Załącznik nr 2b do SIWZ – wzór umowy dla zadania nr 2;
6. Załącznik nr 3.1 do SIWZ – specyfikacja techniczna dla zadania nr 1;
7. Załącznik nr 3.2 do SIWZ – specyfikacja techniczna dla zadania nr 2;
8. Załącznik nr 4 do SIWZ – instrukcja składania JEDZ (ESPD) elektronicznie;
9. Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz dostaw;
10. Załącznik nr 6 do SIWZ – protokół odbioru;
11. Załącznik nr 7 do SIWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej;
12. Załącznik nr 8 do SIWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego;
13. Załącznik nr 9 do SIWZ – JEDZ (ESPD) Zamawiający – plik xml;

Wyk. BWSz
zamieszczono na stronie internetowej BIP KWP Katowice

