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INFORMACJA  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - dot. cz. I i II 

 

 

dotyczy postępowania o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej                   

w  przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych pn. : 

 

„Dostawy sprzętu i wyposażenia w ramach projektu :Budowa i modernizacja 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie Związku Międzygminnego EKO-SIÓDEMKA” 

 

Część I: Dostawa sprzętu do obsługi poszczególnych PSZOK (ciągnik z osprzętem, rębak do 

gałęzi, kosiarki i kosy do trawy) 

 

         Informuję, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) postępowanie dla 

w/w części zamówienia zostało unieważnione z uwagi na to, nie złożono żadnej oferty nie 

podlegającej odrzuceniu.  

W przedmiotowym postępowaniu dla cz. I nie została złożona żadna oferta. 

 

Część II: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady z oznaczeniami 

     Informuję, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) postępowanie dla 

w/w części zamówienia zostało unieważnione z uwagi na to, nie złożono żadnej oferty nie 

podlegającej odrzuceniu.  
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W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która została na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt. 2  cyt. wyżej ustawy PZP odrzucona z uwagi na to, że jej treść nie odpowiada 

treści SIWZ. 

W ofercie Wykonawcy stwierdzono, że wykonawca nie podał żadnych informacji w zakresie 

parametrów technicznych oferowanego asortymentu. Nie złożył zał. nr 6a, którego wzór 

został przygotowany w celu określenia parametrów technicznych oferowanego sprzętu, 

przez co doprowadził do niezgodności oferty z treścią SIWZ.  

Wobec wymogu Zamawiającego o konieczności wypełnienia parametrów oferowanych, brak 

ich podania przez Wykonawcę, a tym samym brak możliwości weryfikacji, co konkretnie 

zostało Zamawiającemu zaoferowane, stanowi niezgodność oferty z treścią SIWZ, 

skutkującą koniecznością jej odrzucenia. Informacja o oferowanych parametrach stanowi 

istotny, kluczowy element oferty, wskazuje bowiem co konkretnie stanowi przedmiot 

oferty.  

W powyższej sytuacji Zamawiający nie był uprawniony do dokonania poprawienia treści 

oferty Wykonawcy na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, ponieważ w przypadku, kiedy 

wykonawca nie podał żadnych informacji w zakresie parametrów technicznych, nie można 

mówić o poprawieniu innej omyłki niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, lecz 

raczej o wprowadzeniu do oferty nowej treści, nowych informacji, o  złożeniu za wykonawcę 

nowego oświadczenia w zakresie parametrów nieznanych Zamawiającemu.   

Jeżeli ustalenie konkretnych parametrów technicznych wymagałoby uzyskania dodatkowych 

informacji od Wykonawcy, to działanie takie stanowiłoby negocjacje z wykonawcą, które 

zgodnie z art. 87 ust. 1 Pzp zdanie drugie są czynnością niedopuszczalną.  

W zaistniałej sytuacji Zamawiający nie mógł odgadywać intencji Wykonawcy i poprawiać lub 

wyjaśniać jego oferty. 
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