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Pruszków, dnia  09 stycznia 2023 r. 

ZP.272.29.2022 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający – Powiat Pruszkowski informuje o unieważnieniu 

postępowania pn. Usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych 

z dróg powiatu pruszkowskiego na podstawie art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz 

demontaż pojazdów, dla których sąd orzekł przepadek na rzecz powiatu. 

 

Uzasadnienie:  

 

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty.  

Oferta nr 1 złożona przez pana Sławomira Lubienieckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod 

nazwą KAS – CAR Sławomir Lubieniecki 05-850 Jawczyce, ul. Poznańska 52, została odrzucona  

na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) - jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.  

 

W pkt XIX 2 SWZ Zamawiający wskazał, że oferowane ceny jednostkowe Wykonawcy nie mogą 

przekroczyć wartości ustalonych uchwałą nr XXXVIII.306.2021 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia  

19 października 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2022 r. za usunięcie 

 i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku wydania odstąpienia od 

usunięcia pojazdu. Zamawiający wskazał, że Uchwała w 2022 roku będzie zmieniana. Dnia 29 listopada 

2022 r. na L Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego została podjęta uchwała nr L.396.2022 w sprawie 

ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2023 r. za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz 

wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu . Tymczasem ceny 

jednostkowe w ofercie nr 1, w każdej pozycji przekraczają wysokości opłat ustalonych przez Radę 

Powiatu Pruszkowskiego. 

W związku z powyższym ofertę nr 1 należy uznać za niezgodną z SWZ i odrzucić na podstawie art. 226 

ust. 1 pkt 5 ustawy PZP -- jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. 

 

Oferta nr 2 złożona przez pana Jacka Żukowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 

Assist Jacek Żukowski ul. Centralna 22, 05-830 Wolica, została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 

pkt 2 c ustawy PZP - została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 oraz na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy PZP - 

zawiera rażąco niską cenę stosunku do przedmiotu zamówienia. 
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Zamawiający wezwał Wykonawcę nr 2 na podstawie art. 128 ustawy PZP do złożenia oświadczenia  

na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) oraz innych dokumentów  

i do złożenia wyjaśnień dotyczących ceny. Wykonawca przesłał odpowiedź, w której nie dołączył 

podpisanego JEZD oraz nie przedstawił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 

zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym lub innego 

odpowiadającego mu dokumentu, który został wydany na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, a który uprawnia do wykonywania transportu drogowego rzeczy. 

 

Należy wspomnieć, że decyzja o wpisie do rejestru BDO dotyczy nowego podmiotu trzeciego  - 

podwykonawcy, który nie był wskazany w ofercie. Niemniej należy wskazać, że wykonawca uzupełnił 

zobowiązanie tego podmiotu, jednak niepodpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Dodatkowo wyjaśnienia dotyczące ceny „0” zł za przechowywanie pojazdu za dobę powyżej 3 miesięcy 

są enigmatyczne i Zamawiający nie może ich uznać za wystarczające.  

 

Mając powyższe na uwadze oferta wykonawcy nr 2 podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 

pkt 2 c ustawy PZP oraz na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy PZP.  

 

W związku z odrzuceniem oferty nr 1 i oferty nr 2 wystąpiła przesłanka unieważnie nia postępowania 

zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 

jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.  

 

z up. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego  
 

/-/ Grzegorz Kamiński 
W I C E S T A R O S T A  

 


