
 

Opole, dnia 02.12.2022 r. 

Zamawiający: 

Województwo Opolskie z siedzibą:  

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  

ul. Piastowska 14, 45 – 082 Opole 

Postępowanie nr DOA-ZP.272.44.2022 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 

Dotyczy postępowania nr: DOA-ZP.272.44.2022 pn.: „DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO 

SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO 

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO” 

 

Zgodnie z art. 255 pkt 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1170 ze zm.; zwana dalej: ustawą Pzp), Zamawiający 

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż negocjacje 

prowadzone w trybie z wolnej ręki nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

Jednocześnie zgodnie z art. 260 ust. 1 i 2 ww. ustawy o unieważnieniu postępowania 

o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawcę zaproszonego 

do negocjacji oraz zamieszcza niezwłocznie informacje o unieważnieniu postepowania na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

 

Uzasadnienie prawne: 

 

Na podstawie art. 255 pkt 8 ustawy Pzp, tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli w trybie z wolnej ręki negocjacje nie doprowadziły 

do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

Uzasadnienie faktyczne:  

 

Zamawiający w dniu 2 grudnia 2022 r. podjął negocjacje z zaproszonym Wykonawcą tj. 

spółką LELLEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Opolu.  

W ramach prowadzonych negocjacji Wykonawca oświadczył, że nie posiada samochodu 

spełniającego wymagany parametr z Opisu przedmiotu zamówienia, to jest: regulacja 

podparcia odcinka lędźwiowego fotela kierowcy (poz. 18 załącznika 1 do zaproszenia do 

negocjacji – „Opis przedmiotu zamówienia”; poz. 20 załącznika 5 do zaproszenia do 

negocjacji – „Załącznik przedmiotowy do zaproszenia do negocjacji do wypełnienia przez 

wykonawcę przed negocjacjami”).  

Negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  



Przystąpienie do negocjacji nie kreuje po stronie Wykonawcy ani Zamawiającego obowiązku 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Skoro niedojście do skutku 

zamierzonej umowy uzasadnia samo przez się unieważnienie postępowania – bez 

konieczności badania przyczyny niepowodzenia negocjacji, Zamawiający postąpił jak wyżej. 

 

 

 

 

 

Z upoważnienia Zarządu Województwa Opolskiego 

Marcin Puszcz 

Dyrektor Departamentu  

Organizacyjno - Administracyjnego 

………… /podpis nieczytelny/ ….………. 

……………………….……………………………………………… 

Kierownik zamawiającego lub osoba 

upoważniona do podejmowania 

czynności w jego imieniu 


