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Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych 
i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 4 (czterech) Gmin 
w województwie śląskim." 

Zawiadomienie unieważnieniu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) - zw. dalej 
Pzp - informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp. postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena 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 
najkorzystniejszej oferty. 

W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty, tj. oferty REMONDIS Sp. 
z o.o. ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa - 8 885 513,68 zł znacznie przekracza możliwości 
finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 
4 109 192,03 zł. 

System gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się 
samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalania wysokości ponoszonych przez 
mieszkańców gmin opłat - na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Uczestnicy Grupy Zamawiającej podjęli 
wszelkie działania zmierzające do zwiększenia kwoty na realizację zamówienia. Jednakże 
w dniu 23.07.2019r., Rada Miasta i Gminy Szczekociny (Uczestnika Grupy Zamawiającej) 
określiła wysokość stawek za gospodarowanie odpadami, które uniemożliwiają podpisanie 
umowy na realizację przedmiotu zamówienia. 

Tym samym Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego 
przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać 
należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej. 
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