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Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup wraz z dostawą maszyn 
do utrzymania zieleni miejskiej na potrzeby MOSiR „PSZCZELNIK”, prowadzonego w trybie 
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021r. poz. 1129, z późn.zm.) 
 

I. W odniesieniu do Części 1 

 
Na podstawie art. 260 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. 

Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn.zm.) – zwaną dalej również „Pzp”, Zamawiający informuje, że 

działając na  podstawie art. 255 pkt. 2 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn.zm.) – dalej zwaną również 

Pzp, Zamawiający unieważnił postępowanie pn.: Zakup wraz z dostawą maszyn do utrzymania 

zieleni miejskiej na potrzeby MOSiR „PSZCZELNIK”- w odniesieniu do Części 1, ponieważ wszystkie 

oferty złożone w postępowaniu podlegają odrzuceniu. 

 

Uzasadnienie: 

W dniu 28.09.2021 r. o godz. 10:30 odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu pn.: 

„Modernizacja budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie - zadanie nr 2”. 

 

W w/w postępowaniu do upływu terminu na składanie ofert została złożona jedna (1) oferta, 

która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 w zw. z 266 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn.zm.), 

ponieważ jest niezgodna z przepisami ustawy tj. z art. 63 Pzp oraz ponieważ jej treść jest 

niezgodna z warunkami zamówienia. 

 

Art. 255 pkt 2) Pzp stanowi, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 

jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty podlegały 

odrzuceniu. 
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Mając na uwadze powyższe Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w odniesieniu 

do Części 1, ponieważ jak wykazano powyżej, jedyna złożona w postępowaniu oferta została 

odrzucona. 

 

II. W odniesieniu do Części 2 

 
Na podstawie art. 260 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. 

Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn.zm.) – zwaną dalej również „Pzp”, Zamawiający informuje, że 

działając na  podstawie art. 255 pkt. 2 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn.zm.) – dalej zwaną również 

Pzp, Zamawiający unieważnił postępowanie pn.: Zakup wraz z dostawą maszyn do utrzymania 

zieleni miejskiej na potrzeby MOSiR „PSZCZELNIK”- w odniesieniu do Części 2, ponieważ wszystkie 

oferty złożone w postępowaniu podlegają odrzuceniu. 

 

Uzasadnienie: 

W dniu 28.09.2021 r. o godz. 10:30 odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu pn.: 

„Modernizacja budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie - zadanie nr 2”. 

 

W w/w postępowaniu do upływu terminu na składanie ofert została złożona jedna (1) oferta, 

która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 w zw. z 266 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn.zm.), 

ponieważ jest niezgodna z przepisami ustawy tj. z art. 63 Pzp oraz ponieważ jej treść jest 

niezgodna z warunkami zamówienia. 

 

Art. 255 pkt 2) Pzp stanowi, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 

jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty podlegały 

odrzuceniu. 

 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w odniesieniu 

do Części 2, ponieważ jak wykazano powyżej, jedyna złożona w postępowaniu oferta została 

odrzucona. 

 

III. W odniesieniu do Części 3 

 
Na podstawie art. 260 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. 

Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn.zm.) – zwaną dalej również „Pzp”, Zamawiający informuje, że 

działając na  podstawie art. 255 pkt. 2 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn.zm.) – dalej zwaną również 

Pzp, Zamawiający unieważnił postępowanie pn.: Zakup wraz z dostawą maszyn do utrzymania 
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zieleni miejskiej na potrzeby MOSiR „PSZCZELNIK”- w odniesieniu do Części 3, ponieważ wszystkie 

oferty złożone w postępowaniu podlegają odrzuceniu. 

 

Uzasadnienie: 

W dniu 28.09.2021 r. o godz. 10:30 odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu pn.: 

„Modernizacja budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie - zadanie nr 2”. 

 

W w/w postępowaniu do upływu terminu na składanie ofert została złożona jedna (1) oferta, 

która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 w zw. z 266 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn.zm.), 

ponieważ jest niezgodna z przepisami ustawy tj. z art. 63 Pzp oraz ponieważ jej treść jest 

niezgodna z warunkami zamówienia. 

 

Art. 255 pkt 2) Pzp stanowi, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 

jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty podlegały 

odrzuceniu. 

 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w odniesieniu 

do Części 3, ponieważ jak wykazano powyżej, jedyna złożona w postępowaniu oferta została 

odrzucona. 

 

IV. W odniesieniu do Części 4 

 
Na podstawie art. 260 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. 

Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn.zm.) – zwaną dalej również „Pzp”, Zamawiający informuje, że 

działając na  podstawie art. 255 pkt. 2 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn.zm.) – dalej zwaną również 

Pzp, Zamawiający unieważnił postępowanie pn.: Zakup wraz z dostawą maszyn do utrzymania 

zieleni miejskiej na potrzeby MOSiR „PSZCZELNIK”- w odniesieniu do Części 4, ponieważ wszystkie 

oferty złożone w postępowaniu podlegają odrzuceniu. 

 

Uzasadnienie: 

W dniu 28.09.2021 r. o godz. 10:30 odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu pn.: 

„Modernizacja budynków Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie - zadanie nr 2”. 

 

W w/w postępowaniu do upływu terminu na składanie ofert została złożona jedna (1) oferta, 

która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 w zw. z 266 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn.zm.), 

ponieważ jest niezgodna z przepisami ustawy tj. z art. 63 Pzp oraz ponieważ jej treść jest 

niezgodna z warunkami zamówienia. 
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Art. 255 pkt 2) Pzp stanowi, iż Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 

jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty podlegały 

odrzuceniu. 

 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie w odniesieniu 

do Części 4, ponieważ jak wykazano powyżej, jedyna złożona w postępowaniu oferta została 

odrzucona. 

 

 

Z poważaniem 

Przewodniczący Komisji  

/-/ Katarzyna Pessel 
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