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Postępowanie nr UK/02/2021 

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania  

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Zakup i 
dostawa oleju napędowego w roku 2022 dla Usług Komunalnych Sp. z o.o.” 
 

 

Działając podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 
zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający – spółka Usługi Komunalne sp. z o.o., informuje o 
unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji 
pn. „Zakup i dostawa oleju napędowego w roku 2022 dla Usług Komunalnych Sp. z o.o.” 
 

 

Podstawa prawna: art. 255 pkt 1) ustawy Pzp. 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenia zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

W prowadzonym postepowaniu, do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. 

Zamawiający otrzymał na platformie ePUAP zaszyfrowany plik, złożony jako „Pismo ogólne do 

podmiotu publicznego”. Podmiot który przesłał ten plik nie skorzystał z formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty dostępnego na ePUAP, mimo iż zgodnie z SWZ „Wykonawca składa ofertę w 

postępowaniu, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez 

Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W 

formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, oraz adres email na 

który prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.” 

 

Z powodu nieprawidłowego przesłania zaszyfrowanego pliku Zamawiający nie miał możliwości 

odszyfrowania tego pliku i zapoznania się z jego zawartością, uznać zatem należy, iż w niniejszym 

postępowaniu nie złożono żadnej oferty.  
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