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Z A W I A D O M I E N I E 

o unieważnieniu postępowania 
 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zamawiający 

był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na: 

 

Odbieranie odpadów komunalnych na terenie gminy Gnojnik 

z powodu: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa przeznaczoną kwotę jaką Zamawiający 

przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.  

 

UZASADNIENIE: W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym  w  trybie przetargu 

nieograniczonego  do końca   terminu składania ofert  wyznaczonego na dzień 21.03.2013r. 

godz. 8: 50, do  Zamawiającego wpłynęły  cztery oferty. Bezpośrednio przed otwarciem  ofert 

Zamawiający poinformował oferentów jaką kwotę przeznacza  na  sfinansowanie zamówienia 

.Po  otwarciu ofert ,że cena tylko jednej oferty: ,,DIMARCO’’ Firma Usługowo-Handlowa 

Marek Strzelec z Iwkowej mieści się  w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na  

sfinansowanie zamówienia Po zakończeniu czynności  badania i oceny ofert okazało  się, że 

oferent  z najniższą ceną podlega  wykluczeniu z powodu  braku  spełnienia  warunków 

udziału  w postępowaniu. Po   wyborze jako najkorzystniejsze oferty : Brzeskie Zakłady 

Komunalne Sp .z. o.o. z Brzeska okazało się, że jej    cena przewyższa  kwotę jaką  

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie  zamówienia. Zamawiający  nie jest   zwiększyć 

kwoty  do  ceny najkorzystniejszej oferty  w  związku  z  powyższym na podstawie  art.93 ,ust 
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4 w/w ustawy  Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie. Jednocześnie zawiadamiamy ,iż 

wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 

do której Zamawiający jest  zobowiązany  na podstawie  ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem  art.180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. Odwołanie  wnosi się  w terminach i  formie, określonych w  art.  180 ust. 4 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 

180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, 

określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

 

 

 


