Siedlce, dnia 19.07.2021 r.
Skarb Państwa –Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Zespół Składnic Lasów Państwowych w Siedlcach
ul. Kazimierzowska 9
08-110 Siedlce
Znak sprawy: MO.270.56.2021

INFORMACJA
o unieważnieniu zadań częściowych nr 1, nr 3, nr 4, nr 8, nr 10
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, zgodnie z art. 260 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający zawiadamia,
iż unieważnia zadania nr 1, nr 3, nr 4, nr 8, nr 10 w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia o nazwie „Dostawa komponentów na kompost” Oznaczenie sprawy: MO.270.56.2021
na podstawie art. 255 pkt 2 – zadania nr 1, nr 3, nr 4, nr 8 oraz na podstawie art. 255 pkt 3 zadanie nr
10 ustawy PZP :
Na zadania nr 1, zadanie nr 3, zadanie nr 4, zadanie nr 8
wszystkie złożone wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu
Uzasadnienie faktyczne: zadanie nr 1, zadanie nr 3, zadanie nr 4, zadanie nr 8
W postępowaniu wpłynęło po jednej ofercie na realizację każdego z wymienionych zadań. Oferty
złożone przez Wykonawcę podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3. Złożone oferty
nie zostały opatrzone żadnym z dopuszczalnych przez ustawę PZP podpisów tj. kwalifikowany
podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty. Zamawiający zgodnie z procedurą
dokonał weryfikacji złożonych dokumentów. Weryfikator nie wykrył wśród przesłanych plików
żadnego pliku z podpisem. Oferta została odrzucona.
Uzasadnienie prawne: zadanie nr 1, zadanie nr 3, zadanie nr 4, zadanie nr 8
Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 2) wszystkie złożone
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu
Na zadanie nr 10 cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Uzasadnienie faktyczne: Zadanie nr 10
Cena jedynej oferty złożonej na realizację zadania nr 10 przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie.
Uzasadnienie prawne: Zadanie nr 10
Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
- „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 3) cena lub koszt
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do
ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
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