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INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach 
określonych w art. 138o ust. 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) dotyczącego świadczenia całodobowych 
usług medycznych tj. badania osób zatrzymanych przez Policję, w tym doprowadzonych  
do wytrzeźwienia na terenie działania jednostek Policji województwa łódzkiego oraz pobierania 
próbek krwi 

 
 
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, działając na podstawie art. 138o ust. 4 informuje  
o nieudzielaniu zamówienia z powodu unieważnienia postępowania. 
 
 

 
Część nr 6  
 
Uzasadnienie prawne – zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp - 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, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. 
  
Uzasadnienie faktyczne – w przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert nie 
złożono żadne oferty. 
 
 
Część nr 8 
 
Uzasadnienie prawne – zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp - 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, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. 
 
Uzasadnienie faktyczne – do niniejszej części wpłynęła tylko jedna oferta. Oferta została odrzucona 
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp za niezgodność oferty z zapisami Ogłoszenia. 
 
 
Część nr 10 

-  
Uzasadnienie prawne – zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp - 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, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. 
 
Uzasadnienie faktyczne – do niniejszej części wpłynęła tylko jedna oferta. Oferta została odrzucona 
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp za niezgodność oferty z zapisami Ogłoszenia. 
 
 
 
 



Część nr 13 
 
Uzasadnienie prawne – zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp - 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, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. 
  
Uzasadnienie faktyczne – w przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert nie 
złożono żadne oferty. 

 
 

Część nr 14 
 

Uzasadnienie prawne – zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp - 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, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. 
 
Uzasadnienie faktyczne – do niniejszej części wpłynęła tylko jedna oferta. Oferta została odrzucona 
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp za niezgodność oferty z zapisami Ogłoszenia. 
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Sporządzono 1 egz.: 
- Zamieszczono na stronie internetowej 

 


