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Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 

 

Dot.: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Dostawa urządzeń zwiększających oddziaływanie 

gminnego systemu segregacji odpadów z podziałem na zadania” - nr referencyjny RG.271.7.2019  

     

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7) w zw. z art. 93 ust. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1986 z późn. zm., 

dalej jako ustawa Pzp), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Dostawa urządzeń 

zwiększających oddziaływanie gminnego systemu segregacji odpadów z podziałem na zadania” - nr 

referencyjny RG.271.7.2019 w części dotyczącej zadania 7 pn. Zakup i dostawa 2 szt. Urządzeń do book 

crossingu do zastosowania zewnętrznego wraz z montażem, w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 1) w zw. z 

art. 93 ust. 2 ustawy Pzp. 

 

Uzasadnienie faktyczne  

 

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa urządzeń zwiększających 

oddziaływanie gminnego systemu segregacji odpadów z podziałem na zadania”, w zakresie zadania 7 

pn. Zakup i dostawa 2 szt. Urządzeń do book crossingu do zastosowania zewnętrznego wraz z 

montażem, w wyznaczonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminie składania ofert, 

tj. do dnia 30 lipca 2019 r. do godz. 10:00, nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Co 

prawda, w zakresie zadania 7 pn. Zakup i dostawa 2 szt. Urządzeń do book crossingu do zastosowania 

zewnętrznego wraz z montażem, do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty złożone przez Wykonawcę 

Rolanda Kuc prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Stolarski Roland Kuc, ul. Stara 

Kuźnia 37, 46-060 Prószków oraz Wykonawcę Romana Styra prowadzącego działalność gospodarczą 

pod nazwą Stolarstwo Usługowo-Wytwórcze Roman Styra, ul. Polna 9, 46-060 Złotniki.  Jednak, na 

skutek odrzucenia przez Zamawiającego ofert dwóch wskazanych powyżej Wykonawców, w tej części 

postępowania finalnie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 



 

Uzasadnienie prawne  

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie 

o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) 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 w zw. z art. 93 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym Jeżeli 

zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania 

o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. Jak natomiast wskazano w wyroku KIO 

z dnia 10 stycznia 2013 r., KIO 2899/12: „Przepis art. 93 ust. 1 pkt 1 p.z.p. może być podstawą 

unieważnienia, jeżeli doszło już do odrzucenia wszystkich ofert”. 

 

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania w 

części dotyczącej zadania 7 pn. Zakup i dostawa 2 szt. Urządzeń do book crossingu do zastosowania 

zewnętrznego wraz z montażem, na ww. podstawie prawnej. 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Pzp, niniejsze zawiadomienie udostępnia się na stronie 

internetowej Zamawiającego pod adresem www.bip.proszkow.pl, a dodatkowo zamieszcza na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

 

  Z up. Burmistrza  
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         Zastępca Burmistrza 
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