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GMINA  BESTWINA          

                                         Bestwina, 12.03.2021 r, 

                                                    
                                                                               Wg rozdzielnika 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru  najkorzystniejszej oferty  

 
Zamawiający – Gmina Bestwina ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina , w świetle  art. 7 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) w związku 

z art. 90 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2020) Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

zamówień publicznych, zawiadamia o unieważnieniu czynności podjętej przez Zamawiającego tj. wyboru 

najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Odbiór 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Bestwina” - zadanie częściowe nr 1 – „odbiór odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bestwina i ich transport do 

Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku Białej przy ul. Krakowskiej 315d”, przeprowadzonego           

w trybie przetargu nieograniczonego.  

                                                                 UZASADNIENIE 

 

Zamawiający – Gmina Bestwina w dniu 19.02.2021 roku dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty           

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:  „Odbiór odpadów komunalnych   

z terenu Gminy Bestwina” – dla zadania częściowego  nr 1 – „odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Bestwina i ich transport do Zakładu Gospodarki Odpadami S.A.        

w Bielsku Białej przy ul. Krakowskiej 315d”, przedstawiając informację o Wykonawcach, którzy złożyli oferty     

w postępowaniu wraz ze  streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert. 

Wykonawca, którego oferta została wybrana, pismem z dnia 22.02.2021r a następnie pismem 

ponaglającym z dnia 25.02.2021r został zobowiązany  do złożenia dokumentów niezbędnych przed podpisaniem 

umowy w wyznaczonym w SIWZ terminie. Przedłożone dokumenty  okazały się niekompletne i budziły wiele 

wątpliwości  Zamawiającego, o czym Wykonawca został poinformowany pismem z dnia 01.03.2021r. Termin 

zawarcia umowy Zamawiający wyznaczył na dzień 02.03.2021r. Do tej daty Wykonawca nie dostarczył 

dokumentów odpowiadających wymogom SIWZ. Dodatkowo, Zamawiający wymagał zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. Wykonawca do dnia wyznaczonego na podpianie umowy nie wniósł takiego zabezpieczenia.  

 Wobec zaistniałej sytuacji, Zamawiający unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia    

19 lutego 2021 roku i postanawia  na mocy art. 94 ust. 3 ustawy Pzp wybrać ofertę najkorzystniejszą  spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

 

 

 

Rozdzielnik: 

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu, 

- strona internetowa Zamawiającego: www.bip.bestwina.pl, 

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, 

- a/a 

http://www.bip.bestwina.pl/
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