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                                                   WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU  

L.dz. KOZP/  1378  /2021 

Numer postępowania : ZPD/3/2021 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

podstawowym  na:  Dostawę fabrycznie  nowych pojemników na odpady komunalne i 

segregowane  

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

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

83, działając w oparciu o art. 260 ust. 1 i 2  ustawy PZP z 11 września 2019 r. (Dz.  U.  z  

2019  r.,  poz.  2019  ze  zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 

255 ust 6. ustawy Pzp.  

Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający dokonał  w punkcie XVIII SWZ – opisu  kryterium oceny ofert. 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami oceny ofert 

1) Cena (C) – waga kryterium 60%; 

2)      Termin płatności faktury (T)  – waga kryterium 40%. 

W toku prowadzonego postępowania już po czynności otwarcia ofert Zamawiający stwierdził, 

że  w formularzu ofertowym nie uwzględnił  dodatkowego kryterium oceny ofert, a tym 

samym wykonawcy nie mogli wpisać terminu płatności faktury i otrzymać punktów za to 

właśnie kryterium. Na etapie, w którym znajduje się postępowanie, czyli po otwarciu ofert 

wada postępowania stała się nieusuwalna. A więc biorąc pod uwagę wszystkie opisane 

powyżej okoliczności zachodzi podstawa do unieważnienia postępowania na podstawie art. 

255 ust. 6 pzp.  

 Zamawiający, mając na uwadze zasadę zapewnienia zachowania uczciwej  

konkurencji  i równego  traktowania wykonawców oraz zasadę  przejrzystości postępowania   

o  udzielenie zamówienia publicznego zakwalifikował opisany wyżej  stan faktyczny, jako 

niemożliwą do usunięcia wadę uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stan taki stanowi zaś zgodnie z art. 255 pkt 6 

ustawy podstawę do unieważnienia postępowania   o udzielenie zamówienia publicznego. 
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Uzasadnienie prawne: 

 Działając na podstawie artykułu 255 ust. 6 ustawy Pzp (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  

2019  ze  zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie gdy postępowanie obarczone jest 

niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 Na powyższą czynność służą środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy 

prawo zamówień publicznych.  

 Zamawiający po unieważnieniu postępowania planuje przeprowadzić ponownie 

postępowanie u udzielenie zamówienia publicznego.  

 

Z poważaniem 

 

Prokurent Główny Księgowy 

Mgr Halina Kowalczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


