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informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi dla

zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień

publicznych  na  „świadczenie  usług  w  zakresie  całodziennego  wyżywienia  osób

zatrzymanych  i  osadzonych  w Pomieszczeniu  dla  Osób  Zatrzymanych  (PdOZ)  w

jednostkach  terenowych  Policji  woj.  zachodniopomorskiego.  Usługa  obejmuje

przygotowanie oraz dowiezienie posiłków.”

Zamawiający  prostuje  oczywistą  omyłkę  pisarską  w  informacji  o  unieważnieniu  postępowania

Nr ZZ-2380-34/17:

Było:

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  i  nast.

w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.

poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „uPzp” na „świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia

osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) w jednostkach

terenowych Policji woj. zachodniopomorskiego. Usługa obejmuje przygotowanie oraz dowiezienie

posiłków”.

Dotyczy części: od 1 do 11

Na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający informuje o:

1)  unieważnieniu postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 7 uPzp) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp, gdyż nie

złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

2)  dopuszczeniu  do  dynamicznego  systemu  zakupów  (art.  92  ust.  1  pkt  5  uPzp):  Zamawiający  nie

ustanowił dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.7 ogłoszenia o zamówieniu);

3)  nieustanowieniu  dynamicznego  systemu  zakupów  (art.  92  ust.  1  pkt  6  uPzp):  Zamawiający  nie

ustanowił  dynamicznego  systemu  zakupów,  gdyż Zgodnie  z  art.  102  ustawy  PzP  dynamiczny  system

zakupów dotyczy wyłącznie przetargu ograniczonego.

Powinno być:

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi dla zamówienia

publicznego  prowadzonego  na  podstawie  art.  138  o  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych na

„świadczenie  usług  w  zakresie  całodziennego  wyżywienia  osób  zatrzymanych  i  osadzonych

w Pomieszczeniu  dla  Osób  Zatrzymanych  (PdOZ)  w  jednostkach  terenowych  Policji  woj.

zachodniopomorskiego. Usługa obejmuje przygotowanie oraz dowiezienie posiłków.”

Dotyczy części: od 1 do 11

Na podstawie art.138 o ust.4 w związku z art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający informuje o:

1)  unieważnieniu postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 7 uPzp) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp, gdyż nie
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złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

2)  dopuszczeniu  do  dynamicznego  systemu  zakupów  (art.  92  ust.  1  pkt  5  uPzp):  Zamawiający  nie

ustanowił dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.7 ogłoszenia o zamówieniu);

3)  nieustanowieniu  dynamicznego  systemu  zakupów  (art.  92  ust.  1  pkt  6  uPzp):  Zamawiający  nie

ustanowił  dynamicznego  systemu  zakupów,  gdyż Zgodnie  z  art.  102  ustawy  PzP  dynamiczny  system

zakupów dotyczy wyłącznie przetargu ograniczonego.

wyk. w 1 egz.

wyk. A.G.
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