
 

 

Urząd Komunikacji Elektronicznej 
01-211 Warszawa                                                             Sprawę prowadzi:      1/2 
ul. Giełdowa 7/9                                                               Sylwia Walewska, tel. 22 534 92 28 

 
Pismo wydane w formie dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

BIURO ADMINISTRACJI 

BA.WZP.26.12.2022.19 

 

 
 

 
       Wykonawcy 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji „Usługa kompleksowego utrzymania 
czystości w pomieszczeniach, budynkach oraz posesjach wokół budynków użytkowanych 
w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej” Sprawa nr BA.WZP.26.12.2022. 

 
 
Zamawiający, Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej, działając na podstawie 
art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego „Usługa kompleksowego utrzymania czystości w pomieszczeniach, 
budynkach oraz posesjach wokół budynków użytkowanych w Urzędzie Komunikacji 
Elektronicznej”, unieważnia poszczególne poniżej wskazane części zamówienia: 
 
Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w Części 1 zamówienia na 

podstawie art. 260 ustawy Pzp. 
Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 1 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o 

udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. 

Uzasadnienie faktyczne: Przyczyną unieważnienia przedmiotowej części postępowania jest 
fakt, iż w postępowaniu dla danej części zamówienia nie została złożona żadna 
oferta,  w związku z tym zaistniały przesłanki z art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, obligujące 
Zamawiającego do unieważnienia niniejszego postępowania. 
 

 
Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w Części 2 zamówienia na 

podstawie art. 260 ustawy Pzp. 
Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 1 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o 

udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. 

Uzasadnienie faktyczne: Przyczyną unieważnienia przedmiotowej części postępowania jest 
fakt, iż  w postępowaniu dla danej części zamówienia nie została złożona żadna 
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oferta,  w związku z tym zaistniały przesłanki z art. 255 pkt 1 ustawy Pzp, obligujące 
Zamawiającego do unieważnienia niniejszego postępowania. 
 

 
 

Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Dariusz Walaszczyk 
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