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Bierutów, dnia 14.12.2022 r. 

 

IR.2710.22.21.2022.JP 

https://platformazakupowa.pl/pn/um_bierutow 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości 
zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Bierutów oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych mieszczącego się przy ul. Spacerowej 4  
w Bierutowie – część nr 11 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod 
numerem 2022/S 201-572127 dnia 18.10.2022 r. 

 

ZAWIADOMIENIE 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.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania pod 

nazwą Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu 

Miasta i Gminy Bierutów oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącego się przy 

ul. Spacerowej 4 w Bierutowie w zakresie: Części 11 Zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych- 

popiół z palenisk domowych- o kodzie 20 01 99 (Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny- popiół z palenisk) lub 20 03 99 (Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach) 

odebranych z terenu Miasta i Gminy Bierutów. 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania: 

Zgodnie z treścią art. 255 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, tj. 134.669,30 PLN brutto. 

  W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli niżej wymienieni Wykonawcy: 
 

Lp. Nazwa (firma) Wykonawcy i adres 
siedziby Wykonawcy 

Całkowita cena brutto 
za realizację 
zamówienia 

(max. 60,00 pkt) 

Proces odzysku 
(max. 20,00 pkt) 

Odległość od 
instalacji 

(max. 20,00 pkt) 

1. Grupa Kosz Sp. z o.o. 
ul. Sulmierzycka 51 
56-300 Milicz 

127.615,20 R5 
 

60 km 
 

OFERTA ODRZUCONA 

2. FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. 
ul. Atramentowa 10, Bielany 
Wrocławskie 
55-040 Kobierzyce 

208.096,14 R5 80,2 km 

 
 Zgodnie z Rozdziałem XXVI Specyfikacji Warunków Zamówienia jednym z kryteriów decydujących   

o wyborze oferty w niniejszym postępowaniu była cena (60%). Oferty złożone przez w/w Wykonawców 
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przekraczają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po analizie 

możliwości finansowych jednostki Zamawiający stwierdził, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty 

pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty (208.096,14 zł brutto). 

Ponadto Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferta firmy Grupa Kosz Sp. z 

o.o. została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

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

Zamawiający w rozdz. IV ust. 13 SWZ żądał, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące dokumenty: 

1) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących 

odpadami (Nr BDO), zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 

r., poz. 1973 ze zm.), 

2) aktualne zezwolenie na zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach (Dz.U. 2022 r., poz. 1973 ze zm.). 

Wykonawca składają ofertę w postępowaniu nie złożył wymaganych dokumentów, dlatego w dniu 

01.12.2022 r. Zamawiający działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) wezwał Wykonawcę do ich uzupełnienia.  

Uzupełnienia Wykonawca obowiązany był złożyć do Zamawiającego drogą elektroniczną za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 grudnia 2022 r.   

Wykonawca odpowiedział na wezwanie składając w dniu 07.12.2022 r. jedynie część dokumentów,  

o których była mowa w wezwaniu, tj. wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w 

opakowaniach i gospodarujących odpadami (Nr BDO). Złożył również zezwolenie na zagospodarowanie 

odpadów innego podmiotu, którego nigdzie Wykonawca nie wskazał w dokumentach zamówienia, a 

których niestety Zamawiający nie może przyjąć. 

Ponadto Wykonawca w ofercie wskazał błędny kilometraż do instalacji (60,00 km), gdyż ilość km do 

instalacji wskazanej w decyzji innego podmiotu to wg wyliczeń Zamawiającego 117 km. Wykonawca wpisał 

również w ofercie błędnie nazwę i adres miejsca przekazania odpadów, gdyż w tym miejscu wg 

Zamawiającego należało określić nazwę i adres instalacji, a Wykonawca wskazał punkt przeładunkowy, co 

ma odzwierciedlenie w zapisach rozdz. IV ust. 8 SWZ oraz § 4 ust. 5 projektu umowy „Wykonawca w 

ofercie wskaże instalację odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o 

której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.)”. 

[…] Podanie adresu instalacji ma swoje odzwierciedlenie w treści art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888). […] Wymóg ten 

ma charakter bezwzględny, co oznacza, że Zamawiający nie może się z tego obowiązku w żaden sposób 

zwolnić. […] 

Przepisy u.c.p.g. jednoznacznie obligują do wskazania instalacji w ofercie […]. Wymóg wskazania instalacji 

w jasny i klarowny sposób odnosi się do momentu złożenia oferty, a nie momentu podpisania 

zobowiązania umownego. Zamawiający w ten sposób uzyskuje informacje, na jakich zasadach dany 

podmiot będzie świadczenie realizował, co w konsekwencji doprowadzić może do podpisania umowy. 

Złożenie oferty poprzedza zatem podpisanie umowy i jest odrębnym etapem postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego. […] 

Jeśli ustawodawca uznał informację dotyczącą podania w ofercie instalacji w przypadku zamówień na 

odbiór i zagospodarowanie odpadów za na tyle istotną, że zobowiązał zamawiającego do wskazania 

 w SWZ, aby wykonawcy ją podawali, to nie ma żadnych podstaw do zakwestionowania czy pominięcia 

tego wymogu. […] Przepis ten należy potraktować jako lex specialis względem przepisów Pzp i w związku z 

tym jest to kolejny obowiązek, jaki ustawodawca nakłada na zamawiającego. (wyrok KIO 169/22). 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający stwierdza, że oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu 

zamówienia. Biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny, odrzucenie oferty złożonej przez Wykonawcę 

Grupa Kosz Sp. z o.o., ul. Sulmierzycka 51, 56-300 Milicz jest obligatoryjne i w pełni uzasadnione. 

http://platformazakupowa.pl/
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Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania: 

Zamawiający – Miasto i Gmina Bierutów informuje, że unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie 

art. 255 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa 

kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

Z poważeniem,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła:  Joanna Płóciennik 

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów 
Urząd Miejski w Bierutowie 
tel. 71 314 62 51 wew. 22 
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