
 
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

w KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM 
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

        ul.Sobieskiego 3f                                          tel./fax. (18) 262 57 26                                              NIP: 735-10-11-613   
        34-450 Krościenko n.D.                             e-mail: zgk@kroscienko.pl                                          REGON: 120230945 

  

 

 

ZGK. ZP.PN.1.1.2021                                                                                        Krościenko n.D. 2021.12.03 
 
 

Zawiadomienie 
o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne 

 

 

  
Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający, zawiadamia o unieważnieniu prowadzonego w trybie 
podstawowym postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi pn. „Zagospodarowanie 
odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Krościenko nad Dunajcem ” w zakresie części 2, 5, P1, 
P4, P6-P10. 

 

Uzasadnienie faktyczne:  
W wyżej wymienionym postępowaniu, prowadzonym w trybie podstawowym, 

opublikowanym na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz w Biuletynie Zamówień 
Publicznych pod nr Ogłoszenie nr 2021/BZP 00273109/01 z dnia 2021-11-17   w wyznaczonym terminie 
tj. do dnia 25.11.2021r. do godz. 13:00 wpłynęła  1 oferta w zakresie części P4. Cena najkorzystniejszej 
oferty na  część  P4 (zagospodarowanie zużytych opon w ilości ok. 25 Mg (odbiór z PSZOK)) przekracza 
kwotę określoną przez Zamawiającego, którą zamierzał przeznaczyć na realizacje zamówienia, a 
zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.  

W prowadzony postępowaniu  nie złożono żadnej oferty w zakresie części 2, 5, P1, P6-10.  
 

Uzasadnienie prawne:  
Zgodnie z art. 255 pkt 1 i 3  ustawy Prawo zamówień publicznych, cyt.: „Zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: 
 1)nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty” 
2)… 
3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta 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; 
 
„Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części 
postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255-258.” – art. 259 Prawa zamówień 
publicznych.  
 
2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują 
Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX 
Prawa zamówień publicznych.  
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