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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 
W CZĘŚCI OBEJMUJĄCEJ ZADANIE CZĘŚCIOWE NR IV 

 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
realizację zadania pn. usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym. 
 
Zamawiający zawiadamia, że w dniu 06 grudnia 2019r. unieważnił przedmiotowe postępowanie w części 
dotyczącej Zadania częściowego Nr IV – świadczenie całodobowych usług w zakresie przechowywania 
na parkingu strzeżonym pojazdów przewożących towary niebezpieczne, zabezpieczonych w trybie ustawy 
Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012r. 
w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary 
niebezpieczne (Dz.U z 2012 r. poz. 1293). 
 
Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 zadania częściowe: 
Zadanie częściowe Nr I – świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i holowania na parking 

strzeżony pojazdów; 
Zadanie częściowe Nr II – prowadzenie całodobowego parkingu strzeżonego dla pojazdów; 
Zadanie częściowe Nr III – świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i holowania na parking 

strzeżony pojazdów przewożących towary niebezpieczne, zabezpieczonych 
w trybie ustawy Prawo o ruchu drogowym; 

Zadanie częściowe Nr IV – świadczenie całodobowych usług w zakresie przechowywania na parkingu 
strzeżonym pojazdów przewożących towary niebezpieczne, zabezpieczonych 
w trybie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych 
parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz.U 
z 2012 r. poz. 1293). 

Uzasadnienie faktyczne: 
W przedmiotowym postępowaniu na Zadanie częściowe Nr IV nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca 
odrzuceniu. 
 
Uzasadnienie prawne: 
Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2019r. poz. 1843). 
 
 

z up. PREZYDENTA MIASTA 
Kierownik Biura Zamówień Publicznych 
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