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Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu  nieograniczonego, pt. „Zagospodarowanie odpadów 
komunalnych przez okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy”, 
sprawa nr 2/2021 
 

 

 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. 
działając zgodnie z art. 260 ust. 1 oraz 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), 
zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie 
wszystkich części zamówienia  (I-VII) na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

 

Uzasadnienie 

 

W przedmiotowym postępowaniu na realizację: 

- części I zamówienia, która obejmuje zagospodarowanie maksymalnie 
19 700 Mg wyłącznie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych (kod 20 03 01) Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę: 
12.127.320,00 zł brutto; 

- części II zamówienia, która obejmuje zagospodarowanie 
maksymalnie 8 500 Mg wyłącznie odpadów ulegających biodegradacji - 
pochodzących z pielęgnacji ogrodów (kod 20 02 01) Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć kwotę: 3.672.000 zł brutto; 

- części III zamówienia, która obejmuje zagospodarowanie 
maksymalnie 2 000 Mg wyłącznie odpadów z papieru i tektury (kod 15 01 01) 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę: 43.200,00 zł brutto; 
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- części IV zamówienia, która obejmuje zagospodarowanie maksymalnie 3 200 Mg wyłącznie 
zmieszanych odpadów opakowaniowych – z metali, tworzyw sztucznych i opakowań 
wielomateriałowych (kod 15 01 06) Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę: 1.555.200,00 zł 
brutto; 

- części V zamówienia, która obejmuje zagospodarowanie maksymalnie 2 300 Mg wyłącznie odpadów 
ze szkła – bezbarwnego i kolorowego (kod 15 01 07) Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę: 
49.680,00 zł brutto; 

- części VI zamówienia, która obejmuje zagospodarowanie maksymalnie 500 Mg wyłącznie odpadów 
kuchennych ulegających biodegradacji (kod 20 01 08) Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę: 
243.000,00 zł brutto; 

- części VII zamówienia, która obejmuje zagospodarowanie maksymalnie 1 800 Mg wyłącznie 
odpadów z mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07) Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć kwotę: 1.263.600,00 zł brutto; 

 

W zakresie części I najniższą cenę zaoferowała Bioelektra Group S.A. w wysokości 710,64 zł brutto / 1 Mg, co 
daję kwotę 13 999 608,00 zł brutto za realizację całego zamówienia w ramach tej części. 

 

W zakresie części II najniższą cenę zaoferowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe Lekaro 
Jolanta Zagórska w wysokości 700,92 zł brutto / 1 Mg, co daję kwotę 5 957 820,00 zł brutto za realizację 
całego zamówienia w ramach tej części. 

 

W zakresie części III najniższą cenę zaoferowało Konsorcjum: Remondis Sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz 
Remondis Szczecin Sp. z o.o. wysokości 410,40 zł brutto / 1 Mg, co daję kwotę 820 800,00 zł brutto za 
realizację całego zamówienia w ramach tej części. 

 

W zakresie części IV najniższą cenę zaoferowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe Lekaro 
Jolanta Zagórska w wysokości 571,32 zł brutto / 1 Mg, co daję kwotę 1 828 224,00 zł brutto za realizację 
całego zamówienia w ramach tej części. 

 

W zakresie części V najniższą cenę zaoferowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe Lekaro 
Jolanta Zagórska w wysokości 322,92 zł brutto / 1 Mg, co daję kwotę 742 716,00 zł brutto za realizację całego 
zamówienia w ramach tej części. 

 

W zakresie części VI najniższą cenę zaoferowało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe Lekaro 
Jolanta Zagórska w wysokości 1069,92 zł brutto / 1 Mg, co daję kwotę 534 960,00 zł brutto za realizację 
całego zamówienia w ramach tej części. 
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W zakresie części VII najniższą cenę zaoferowało Konsorcjum: Remondis Sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz 
Remondis Szczecin Sp. z o.o. wysokości 831,60 zł brutto / 1 Mg, co daję kwotę 1 496 880,00 zł brutto za 
realizację całego zamówienia w ramach tej części. 

 

Wobec powyższego, ponieważ oferty z najniższą ceną znacznie przewyższają kwotę, którą Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w każdych z ww. części odpowiednio, a Zamawiający nie 
może zwiększyć tych kwot do ceny najkorzystniejszej oferty, Zamawiający unieważnia postępowanie w 
zakresie wszystkich części zamówienia (I-VII) na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp. 
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Grzegorz Tkaczyk, Prezes Zarządu  
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. 
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