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Gorzyce, dn. 15.11.2021 r. 

I-I.271.11.2021. 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

 

dot.: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Gorzyce. 

Część II zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych 

na nieruchomościach niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Gorzyce. 

 

Na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129) zamawiający informuje, że przedmiotowe 

postępowanie w części II zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

zbieranych na nieruchomościach niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Gorzyce. 

zostaje z dniem dzisiejszym unieważnione. 

 

UZASADNIENIE 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Gorzyce zostało podzielone na dwie części, w tym części II 

zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych na 

nieruchomościach niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Gorzyce. 

Termin składania ofert dla przedmiotowej części został określony na dzień 

26.10.2021 r. na godzinę 09:00. W ramach przedmiotowego postępowania dla części II 

zamówienia wpłynęła jedna oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław 

Olejarczyk, Wola Jachowa 94a, 26-008 Górno na kwotę 88 363,21 zł. W związku z faktem, 

że złożona oferta odbiega od ustalonej przez Zamawiającego wartości zamówienia 

powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 

postępowania o 81,44%, zgodnie z art. 224 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129) Zamawiający zwrócił się o udzielenie 

wyjaśnień, co do kwoty zaoferowanej za realizację przedmiotowego zamówienia w ramach 

prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pod kątem rażąco niskiej 

ceny. W odpowiedzi na wezwanie do złożenie wyjaśnień z dnia 27.10.2021 r. Wykonawca 

poinformował, że popełnił oczywistą pomyłkę, nie uwzględniając kosztów zagospodarowania 

odpadów w kwocie zaoferowanej za realizację przedmiotowego zamówienia. 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129) odrzucił 

przedmiotową ofertę.  

Wójt Gminy Gorzyce 
 

ul. Sandomierska 75 
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