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ZAWIADOMIENIE  

O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  W ZAKRESIE ZADAŃ NR 3,4 I 6 

 

         Działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. informuje, że w wyniku postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  trybie podstawowym bez negocjacji na 

„Odśnieżanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Koronowo z 

podziałem na 6 rejonów” o wartości szacunkowej nie przekraczającej progów unijnych 

określonych w przepisach ustawy Pzp, unieważnia postępowanie w zakresie zadań nr 3, 4 i 6. 
 

 

 

Zadanie 3  

Zgodnie z art. 255 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie zadania 

3 gdyż na to zadanie nie złożono żadnej oferty. 

 

Zadanie 4  

Zgodnie z art. 255 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie zadania 

4 gdyż wszystkie złożone na to zadanie oferty podlegały odrzuceniu. 

Na zadanie 4 wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona z uwagi na niezgodność z art.63 

ust.2 ustawy Pzp. Oferta nie została złożona w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca złożył skan oferty. 

 

Zadanie 6 

Zgodnie z art. 255 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie zadania 

6 gdyż wszystkie złożone na to zadanie oferty podlegały odrzuceniu. 

Na zadanie 6 wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona z uwagi na niezgodność z art.63 

ust.2 ustawy Pzp. Oferta nie została złożona w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca złożył skan oferty. 
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