
 

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. 
 
07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA, UL. B. PRUSA 66 
TEL. 29 645 7301; sekretariat@gkostrow.pl; www.gkostrow.pl 

  

 
 
KRS: 0000153255 – SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI – 33.070.000,00 ZŁ 
NIP: 759-14-75-720; REGON: 550733679 
NR REJESTROWY BDO: 000015804 

 

 
 

OUTiZP.260.31.2022       Ostrów Mazowiecka, 15.09.2022r. 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w podstawowym bez 

negocjacji na Dostawę soli kamiennej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg w sezonie 

zimowym 2022/2023 

 

 Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru 
najkorzystniejszej oferty 

oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert  
 

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zawiadamia się o unieważnieniu czynności oceny i wyboru 

najkorzystniejszej oferty dokonanej w dniu 5 września 2022r. oraz zawiadamia się o powtórzeniu 

czynności badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu zmierzającej do wyboru 

oferty najkorzystniejszej. 

 
Z A W I A D O M I E N I E 

o unieważnieniu postępowania  
 

Uprzejmie informuje się, iż na podstawie art. 255 ust. 2 w związku z art. 226 ust. 1 pkt 5  ustawy 

z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2019r.) Zamawiający był 

zobowiązany unieważnić niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 

Uzasadnienie: 

W dniu 5 września 2022 roku Zamawiający ogłosił wybór oferty najkorzystniejszej wybranej bez 

zastosowania kryteriów porównawczych gdyż w niniejszym postępowaniu złożono jedną ofertę. 

W dniu 8 września 2022 roku, tj. po publikacji informacji wyboru Wykonawca uczestniczący 

w postępowaniu poinformował Zamawiającego o braku dostępności soli drogowej o parametrach 

zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia wskazując na produkt zamienny odbiegający od 

wymaganego. Wobec powyższego, Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. 

w dniu 14 września podjął decyzję o unieważnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzeniu 

czynności oceny ofert. W następstwie, w świetle zebranych materiałów dowodowych Zamawiający 

unieważnia przedmiotowe postpowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, gdyż 

złożona jako jedyna oferta podlega odrzuceniu na podstawie niezgodności treści z warunkami 

zamówienia. 
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Jednocześnie, na podstawie art. 262 ustawy Pzp , zawiadamia się potencjalnych Wykonawców 

o wszczęciu kolejnego postępowania dotyczącego tego samego przedmiotu zamówienia, które 

zostanie niebawem opublikowane. 

 

 


