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Zamawiający: 

Gmina Tczów 

Tczów 124, 26-706 Tczów 

NIP: 8111714505, REGON: 670224031  

Tel. /48/676 80 23        

Zwoleń, dnia 16 grudnia 2021 r.  

GPR.271.7.2021.KR  

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIU OFERT 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy 

Tczów oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tczowie 

w roku 2022’’, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 2021/BZP 

00292903/01 z dnia 30.11.2021 r.  

 

I. Działając zgodnie z dyspozycją art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia, że przedmiotowe 

postępowanie zostaje unieważnione.  

 

Podstawa prawna unieważnienia:  

art. 255 pkt. 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 ze zm.) – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli wszystkie 

złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podległy odrzuceniu.  

 

Uzasadnienie faktyczne:  

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert 

wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godziny 10:00 dnia 08.12.2021 roku wpłynęły 3 oferty, 

które zostały odrzucone.  

 

II. Informacja o odrzuceniu wszystkich ofert złożonych w toku postępowania: 

1. Zamawiający informuje Wykonawców o odrzuceniu oferty nr 1, która wpłynęła od 

Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego "RADKOM" Sp. z o.o. ul. Witosa 76,  

26-600 Radom. 

Podstawa prawna odrzucenia oferty: 

art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna  

z warunkami zamówienia. 

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: 

Wykonawca w ofercie nie wskazał instalacji komunalnych do których, będą przekazywane odpady 

zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wymóg ten 

określony został w rozdziale V pkt. 24 SWZ, gdzie Zamawiający zastrzegł, że Wykonawca 
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zobowiązany jest do wskazania w ofercie adresu instalacji komunalnych, do których będą 

przekazywane odpady zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach. 

 

2. Zamawiający informuje Wykonawców o odrzuceniu oferty nr 2, która wpłynęła od firmy PreZero 

Service Wschód Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom 

Podstawa prawna odrzucenia oferty: 

art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna  

z warunkami zamówienia. 

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: 

Wykonawca w formularzu ofertowym wskazał 10 instalacji, do których będą przekazywane odpady 

zebrane z terenu gminy Tczów: 

1) PPUH Radkom Sp. z o.o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom; 

2) PreZero Service Centrum Sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno; 

3) PreZero Recycling Zachód Sp. z o.o. Piotrowo Pierwsze 26/27, 99-300 Kutno; 

4) SEGO Sp. z o.o. ul. Kolberga 65, 44 – 251 Rybnik; 

5) Krynicki Recykling S.A. ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn; 

6) PreZero Service Południe Sp. z o.o. ul. Kokotek 33, 41-700 Ruda Śląska; 

7) Utylimed Sp. z o.o. ul. Turystyczna 9, 20-207 Lublin; 

8) Best – Eko Sp. z o.o. ul. Rycerska 101, 44-200 Rybnik; 

9) PreZero Recycling Wschód Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 6, 20 – 479 Lublin; 

10) Elektrorecycling S.A. ul. Zofii Nałkowskiej 6, 41-922 Radzionków. 

 

Tylko jedna z przedstawionych przez Wykonawcę instalacja (nr 1: PPUH Radkom Sp. z o.o. ul. 

Witosa 76, 26-600 Radom), zlokalizowana jest zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 

określonymi w SWZ Rozdział V. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 11, gdzie Zamawiający 

zastrzegł, aby przedmiotowe zamówienie zostało wykonane zgodnie z obowiązującym 

Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tczów stanowiący załącznik do 

uchwały Rady Gminy Tczów nr XXX/159/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. zmienionej uchwałą Rady 

Gminy Tczów Nr XLV1/241/2021 z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy 

Tczów nr XXX/ 159/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. (Dz. U. Woj. Maz. z dnia 2021 r., poz. 8731). 

 

Pozostałe instalacje nie mieszczą się w wykazie instalacji komunalnych prowadzonych przez 

Marszałka Województwa Mazowieckiego zgodnie z zapisami Planu gospodarki odpadami dla 

województwa mazowieckiego. 

 

Stosownie do zapisów Rozdziału V § 15 przywołanego wyżej regulaminu, „Przedsiębiorca, który 

realizuje zadania odbioru z nieruchomości i zagospodarowania odpadów z terenu gminy, jest 

zobowiązany do przekazania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej 

instalacji przetwarzania odpadów komunalnych właściwej dla Radomskiego Regionu Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi oraz instalacji zastępczych wskazanych w Uchwale nr 3/19 Sejmiku 
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Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Planu 

gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024, oraz w Uchwale nr 4/2019 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki 

odpadami dla województwa mazowieckiego 2024”. 

 

Potwierdzeniem powyższego jest stanowisko  Krajowej Izby Odwoławczej  wyrażone w wyroku  

z dnia 22 maja 2019 r. o sygn. akt KIO 809/19. 

„Z powyższego wynika, że wskazanie w ofercie instalacji, do których Wykonawca nie będzie mógł 

przekazywać odpadów, oznacza złożenie oferty niezgodnej z SWZ, a zatem oferty podlegającej 

odrzuceniu”.  

Z treści uzasadnienia ww. orzeczenia wynika, że informacja o instalacjach komunalnych stanowi 

oświadczenie woli, które ma charakter wiążący, a zatem stanowi treść oferty. 

 

Zamawiający miał prawo z Specyfikacji Warunków Zamówienia wymagać, aby odpady były 

przekazywane do instalacji znajdujących się na obszarze danego województwa, co potwierdza 

wyrok z dnia 2 grudnia 2019 r. sygn. akt: KIO 2347/2019 w którym Krajowa Izba Odwoławcza 

stwierdziła, że: 

 „Zniesienie ograniczeń, jakie wynikały z regionalizacji w gospodarce odpadami – tj. obowiązku 

wskazania w  wojewódzkim planie gospodarki odpadami podziału województwa  na  regiony  oraz  

zakazu  przekazywania  odpadów  do  instalacji  położonych  na terenie  innych  województw,  nie  

oznacza,  iż  Zamawiający  nie  mógł  wymagać,  aby  odpady były przekazywane do instalacji 

znajdujących się na obszarze danego województwa”.  

 

Podkreślić należy, że żaden wykonawca na wcześniejszym etapie postępowania nie kwestionował 

zapisów SWZ, w których Zamawiający konsekwentnie podtrzymywał konieczność stosowania się 

do Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024, który uwzględnia 

funkcjonujące  na  tym  obszarze  instalacje  komunalne. 

„Zmiana zasad gospodarki odpadami (zniesienie regionalizacji) nie stała wprost na przeszkodzie  

w zastosowaniu postanowień SWZ,  w tym ustaleniu, ze Zamawiający oczekiwał zapewnienia 

dostępu do instalacji komunalnej wskazanej na liście instalacji komunalnych prowadzonej przez 

Marszałka Województwa Mazowieckiego”. 

 

3. Zamawiający informuje Wykonawców o odrzuceniu oferty nr 3, która wpłynęła od 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych ATK Recykling ul. Traugutta 20a, 26-600 Radom. 

Podstawa prawna odrzucenia oferty: 

art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna  

z warunkami zamówienia. 

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: 

Wykonawca w ofercie nie wskazał instalacji komunalnych do których, do których będą 

przekazywane odpady zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach. Wymóg ten określony był w rozdziale V pkt 24 SWZ, gdzie Zamawiający zastrzegł, że 

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie adresu instalacji komunalnych, do których 
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będą przekazywane odpady zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. 

 

III. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia 

w przedmiotowym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania dotyczącego tego samego 

przedmiotu zamówienia lub obejmującego ten sam przedmiot zamówienia. 

 

IV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

Na czynność unieważnienia postępowania, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej na 

zasadach przewidzianych w Dziale. IX ustawy Pzp (art. 505–590). 

 

 

Otrzymują Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postepowaniu. 

 

Na oryginale podpisał 

       Wójt Gminy Tczów  

                   Arkadiusz Baran  
 

Zamieszczono: 

1) platforma zamówień publicznych: https://przetargi.tczow.pl 

 

https://przetargi.tczow.pl/

