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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest, „Dostawa na 
potrzeby Zamawiającego 4 kompletnych samochodów specjalistycznych do 
odbioru odpadów komunalnych”, sprawa nr 03/2021 

 

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-II) na 
podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Uzasadnienie 

 

W przedmiotowym postępowaniu na realizację: 

-  części I zamówienia, której przedmiotem jest dostawa na potrzeby 
Zamawiającego dwóch kompletnych nowych fabrycznie samochodów 
specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych (podwozie i 
zabudowa) wyposażonych w uniwersalne urządzenie załadowcze 
dostosowane do współpracy z pojemnikami od 80 do 1 100 litrów 
zgodnych z normą EN 840-1/-2/-3 z dwiema niezależnie pracującymi 
jednostkami załadowczymi oraz ze składanymi ramionami i systemem 
podtrzymywania pojemników, Zamawiający zamierzał przeznaczyć 
kwotę 1.650.000,00 zł brutto; 
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-  części II zamówienia, której przedmiotem jest dostawa na potrzeby Zamawiającego dwóch 
kompletnych nowych fabrycznie samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów 
komunalnych (podwozie i zabudowa) wyposażonych w uniwersalne urządzenie załadowcze 
dostosowane do współpracy z pojemnikami od 80 do 1 100 litrów zgodnych z normą EN 840-1/-
2/-3 ze składanymi ramionami, Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 1.550.000,00 zł brutto. 

 

W postępowaniu w zakresie obu części zamówienia ofertę złożył jeden Wykonawca: 
Ekocel Sp. z o.o., ul. Nowa 8, 84-123 Rekowo Górne, oferujący: 

- w części I: 2 160 386,76 zł brutto za realizację całego zamówienia w ramach tej części; 

- w części II: 1 942 123,26 zł brutto za realizację całego zamówienia w ramach tej części. 
 

Wobec powyższego, ponieważ jedyna oferta złożona w postępowaniu (oferta z najniższą ceną) 
znacznie przewyższa kwoty, które 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-II) 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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