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Postępowanie nr UK/02/2022 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 

pn. „Dostawa nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

dla Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej w 2023 roku”. 

 

Informacja o unieważnieniu czynności Zamawiającego 

 

Działając na podstawie 16 i 17 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej PZP) Zamawiający informuje, że unieważnia 

czynności: 

1. Wyboru oferty Wykonawcy SIPEKO GROUP SP. Z O.O. SP.K. jako oferty najkorzystniejszej 

dokonanej dnia 3 listopada 2022 r.; 

2. Odrzucenia oferty Wykonawcy Artura Tarczyńskiego prowadzącego działalność 

gospodarczą pod firmą: P.P.H.U. MARCIN Artur Tarczyński dokonanej dnia 3 listopada 

2022 r. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przystąpi do ponownego badania i oceny ofert. 

 

Uzasadnienie: 

 

Zamawiający dnia 3 listopada dokonał czynności wyboru oferty Wykonawcy SIPEKO GROUP SP. 

Z O.O. SP.K. jako oferty najkorzystniejszej oraz odrzucenia Wykonawcy Artura Tarczyńskiego 

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: P.P.H.U. MARCIN Artur Tarczyński. 

 

Podstawą odrzucenia oferty był przepis art. 226 ust. 1 pkt 5 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). 

 

Wskazać przy tym należy, że W Rozdziale II pkt. 6 SWZ I – Instrukcja dla Wykonawców (IDW) 

Zamawiający wskazał: 
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6.1. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych: 

- certyfikat zgodności z normą PN-EN PN – 13592 lub normą równoważną lub 

oświadczenie/deklaracja producenta o zgodności wyrobu z normą PN-EN – 13592 lub 

normą równoważną. 

6.2 Stosownie do art. 107 ust. 2 PZP Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków 

dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa 

do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

 

Wykonawca Artur Tarczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: P.P.H.U. MARCIN 

Artur Tarczyński wraz z ofertą z dnia 18 października 2022 r. przedłożył Zamawiającemu Kartę 

techniczną produktu z dnia 17 października 2022 r., która nie zawierała certyfikatu zgodności  

z normą PN-EN PN – 13592 lub normą równoważną ani oświadczenia/deklaracji producenta  

o zgodności wyrobu z normą PN-EN – 13592 lub normą równoważną, tak jak wymagał tego 

Zamawiający w dokumentach zamówienia. 

 

W związku z powyższym dnia 21 października 2022 r., Zamawiający, działając na podstawie 

przepisu art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2022 r. poz. 1710) w zw. z zapisem Rozdziału II podrozdziale 6.2. SWZ I (IDW), wezwał 

Wykonawcę do złożenia przedmiotowych środków dowodowych, zakreślając mu termin ich 

złożenia do dnia 27 października 2022 r. godz. 10:00. W zakreślonym terminie Zamawiający nie 

zarejestrował wpływu odpowiedzi Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego, w związku z czym 

podjął decyzję o odrzuceniu oferty Wykonawcy na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 5 z 

dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. 

zm.). 

 

Wykonawca po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu 

oferty z dnia 3 listopada 2022 r. poinformował Zamawiającego, że w zakreślonym terminie 

odpowiedział na wezwanie Zamawiającego, przedstawiając ku temu dowody w postaci 

potwierdzeń przesłania odpowiedzi na wezwanie. 

 

Zamawiający, korzystając ze specjalistycznej pomocy, dokonał weryfikacji twierdzeń 

Wykonawcy i w konsekwencji ustalił, że są one prawdziwe. Pomimo, że faktycznie Zamawiający 

otrzymał wiadomość, z nieznanych przyczyn nie ujawniła się ona w skrzynce odbiorczej 

Zamawiającego. 

 

W związku z powyższym Zamawiający postanowił postąpić jak na wstępie. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przystąpi do ponownego badania i oceny ofert. 


