
 

 

Biuro Zamówień Publicznych 
Politechniki Lubelskiej 
ul. Nadbystrzycka 40A/5 
20-618 Lublin 

Pismo: KP-272-PNU-28/2020-268  Lublin, dnia 16 czerwca 2020 r. 

 
Z A W I A D O M I E N I E 

o unieważnieniu postępowania 
 

 
Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetarg 

nieograniczony na: Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, 

infrastruktury sieciowej i serwerowej z podziałem na 5 części, 

był zobowiązany unieważnić następujące części: 

Nr 

zadania 

Temat 

Powód unieważnienia 

1 Komputer przenośny - ultrabook (1 sztuka) 

Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp: Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu (…) 

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta dla danej 

części zamówienia. Z tego względu zamówienie dla danej części podlega 

unieważnieniu. 

2 Drukarka do personalizacji legitymacji studenckich i doktoranckich (1 sztuka) 

Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp: Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu (…) 



 

 

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta dla danej 

części zamówienia. Z tego względu zamówienie dla danej części podlega 

unieważnieniu. 

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych 

w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

 

Zamawiający 

 

 


