
 

 

Miedźno, dnia 12 grudnia 2019 r. 
 
Zamawiający: 
Gmina Miedźno 
ul. Ułańska 25 
42-120 Miedźno 
 

ZAWIADOMIENIE 
       o unieważnieniu postępowania 

 
RR.271.2.17.2019  
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Usługi związane z odbiorem, transportem 
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy Miedźno ”  

 
I. Zamawiający Gmina Miedźno zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usługi związane z 
odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu 
gminy Miedźno ”  zostało unieważnione na podstawie art. 93  ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej 
ustawą, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

UZASADNIENIE 
 
W postępowaniu złożono 2 oferty:  
1. EKO-SYSTEM BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa                                 

ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska (oferta nr 1)  
 
cena brutto: 657 140,00 zł po poprawieniu omyłek 657 140,40 zł 
Aspekt środowiskowy – Norma emisji spalin (Ś) : 4 pojazdy 
Termin płatności (T) 30 dni 
 
2. ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA Zbigniew Strach Korzonek 98 42-274 Konopiska 

(oferta nr 2) 
 
cena brutto: 542 121,60 zł  po poprawieniu omyłek  542 129,81 zł 
Aspekt środowiskowy – Norma emisji spalin (Ś) : 4 pojazdy 
Termin płatności (T) 30 dni 
 
Zgodnie z informacją podaną podczas otwarcia ofert, Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie w/w zamówienia kwotę 480 000,00 zł brutto. Zamawiający planował podwyższenie 
kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do kwoty 542 129,81 zł, jednakże jedyna 
oferta mieszcząca się w tej kwocie została odrzucona ponieważ Wykonawca który ją złożył został 
wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy.  

W postępowaniu pozostała druga oferta złożona przez EKO-SYSTEM BIS Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, jednakże zaoferowana  cena   przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
II. W postępowaniu zastosowano tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ust. 1  

ustawy, którą przewidziano w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Ogłoszeniu                 
o zamówieniu. 

III. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów. 

   W imieniu Zamawiającego 
(-) Piotr Derejczyk  
Wójt Gminy Miedźno 


