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   Ciechanów, dn. 23.05.2022 r.  

 

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU 

 

L.dz. KŚZPI/1081/2022 

Numer postępowania : TP/RB/1/2022 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

podstawowym  na: : „Dostawę półprzepuszczalnej membrany do tunelowej  

kompostowni odpadów oraz elementów konstrukcyjnych i montażowych „  Numer 

sprawy: TP/D/4/2022   

 

                                           UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  

                   Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 

83, działając w oparciu o art. 260 ust. 2  ustawy PZP z 11 września 2019 r. ( Dz.  U.  z  2021  

r.,  poz.  1129  ze  zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na : „Dostawę półprzepuszczalnej 

membrany do tunelowej  kompostowni odpadów oraz elementów konstrukcyjnych i 

montażowych” 

Uzasadnienie prawne: 

Działając na podstawie artykułu 255 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej 

oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub 

kosztu najkorzystniejszej oferty.   

Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający, na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 848 700  zł brutto. 

udostępnił tę informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania  przed 

otwarciem ofert, które miało miejsce 11 maja 2022 r. o godzinie 11:00.  

Jedyna w postępowaniu oferta złożona przez Sutco – Polska Sp.  z o. o.  ul. Hutnicza 10,          

40-241 Katowice zawiera cenę wynoszącą 1 082 400,00 zł brutto.  
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Zamawiający po przeanalizowaniu swoich możliwości finansowych nie może zwiększyć 

kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 Złożona w postępowaniu oferta przez Sutco – Polska Sp.  z o. o.   przewyższa kwotę 

jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zaś Zamawiający nie 

może zwiększyć ww. kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Mając powyższe na względzie 

uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z art. 255 pkt. 3 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2021 poz.1129 ze 

zm.).  

 Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 262 ustawy Pzp, o wszczęciu 

kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten 

sam przedmiot zamówienia niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o 

udzielenie zamówienia w tym postępowaniu. 

 

Z poważaniem 
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