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Koło, dnia 04.11.2021 r. 

ZP.271.14.2021 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ODBIÓR 

I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU 

GMINY MIEJSKIEJ KOŁO 

 

 

 Gmina Miejska Koło działając jako Zamawiający w oparciu o art. 260 ust. 2 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze 

zm.), dalej Pzp, informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miejskiej Koło”  

Uzasadnienie: 

W postępowaniu złożona została jedna oferta, oferta ta została odrzucona, co skutkuje 

unieważnieniem postępowania na podstawie art. 255 pkt. 2), który mówi:  

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli: 

2) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty 

podlegają odrzuceniu; 

Uzasadnienie odrzucenia ofert: 

Oferty podlegające odrzuceniu 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub 

nazwisko oraz adres 

Wykonawcy 

Uzasadnienie odrzucenia 

1. 

Miejski Zakład 

Usług Komunalnych  

Sp. z o.o.  

ul. Dąbska 40K  

62-600 KOŁO 

Podstawa prawna: Oferta podlega odrzuceniu na 

podstawie art. 226 ust 1 pkt 14 ustawy Pzp.  
 

Art. 226.1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

 

14) wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób 

nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie 

do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek 

o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 

2 pkt 3; 

 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca złożył 

GMINA MIEJSKA KOŁO 

ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło 

NIP: 666-20-46-949 
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w postępowaniu jako wadium umowę o udzielenie 

poręczenia wadialnego zawartą w dniu 18.10.2021 r. 

pomiędzy POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. 

z siedzibą w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32, 70-466 

Szczecin, a Miejski Zakład Usług Komunalnych - Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością oraz pełnomocnictwo 

rodzajowe upoważniające do reprezentowania funduszu. 

Dokument ten nie stanowi wadium. Dokumentem 

właściwym byłby dokument, o którym mowa w § 2 ust. 4-6 

ww. Umowy tj. dokument pn. Oświadczenia o udzieleniu 

poręczenia zapłaty wadium w postaci elektronicznej. 

Ponieważ wadium nie zostało wniesione w żadnej 

z dopuszczalnych prawem form oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu w oparciu o przywołany na wstępie przepis 

Prawa zamówień publicznych.  

 


		2021-11-04T13:32:09+0100




