
Baranów,  dnia 30 grudnia 2021 r. 

 

SG.271.11.2021 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ 

POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZADANIE POD NAZWĄ 

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baranów  

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych” 

Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00294412/01 z dnia 1 grudnia 2021 r. 

 

Działając na podstawie art.  16, art. 17 ust. 2 i art. 522 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

-  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, ze zmianami),  Zamawiający - 

Gmina Baranów informuje, że w  prowadzonym postępowaniu w trybie podstawowym 

oznaczonym znakiem sprawy SG.271.11.2021 unieważnia czynność oceny ofert oraz czynność 

wyboru najkorzystniejszej oferty dokonaną w dniu 17 grudnia 2021 r. 

Uzasadnienie 

W dniu 17 grudnia 2021 r. w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1,   Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej 

oferty, tj. oferty złożonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z o.o.,  

ul. Cmentarna 93, 21-412 Adamów. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została 

przesłana Wykonawcom oraz zamieszczona na stronie internetowej postępowania. 

W dniu 22 grudnia 2021 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie wniesione 

zostało przez Wykonawcę EKO-TRANS sp. z o.o. z siedzibą w Samoklęskach odwołanie  

od podjętej przez Zamawiającego czynności wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej 

przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie sp. z o.o., który to Wykonawca, według 

Odwołującego, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu  i w związku z tym jego oferta 

jest sprzeczna z prawem i powinna zostać odrzucona. 

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości tj.: 

1) unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 17 grudnia 2021 r. 

2) dokonanie ponownej oceny ofert, w tym odrzucenie oferty Wykonawcy Zakład 

Gospodarki Komunalnej w Adamowie Sp. z o.o. 

3) w razie pozytywnej weryfikacji - wybranie jako najkorzystniejszej oferty EKO-TRANS  

sp. z o.o. z siedzibą w Samoklęskach. 

Zamawiający po dokonaniu analizy przedstawionych w odwołaniu zarzutów, w szczególności 

opisu przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz treści wpisu 

do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baranów uznał, że są istotne wątpliwości  

co do spełniania przez wybranego Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie 
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uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej  

(rozdz. VII ust. 2 pkt 2 SWZ). 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia obejmuje ono między innymi - "zmieszane odpady  

z budowy, remontów i demontażu" (rozdz. IV ust. 5 i 6 SWZ), tj. odpady o kodzie 17 09 04. 

Taka kategoria odpadów jest ujęta także w formularzu ofertowym. 

Zgodnie z treścią rozdz. VII ust. 2 pkt 2 SWZ w celu potwierdzenia spełnienia warunków 

udziału  

w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

lub zawodowej Wykonawca powinien wykazać, ze posiada "aktualny wpis do rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Baranów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 2021 r. poz. 888, ze zm.) w zakresie 

objętym przedmiotem zamówienia". 

We wpisie do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baranów dotyczącym Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Adamowie sp.  o.o., według stanu na dzień składania ofert (9 grudnia 2021 r.), 

brak jest wpisu odpadów o kodzie 17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów  

i demontażu. Zatem wpis ten nie obejmuje całego zakresu przedmiotu zamówienia 

określonego w SWZ i należy uznać, że Wykonawca, którego oferta została wybrana  

jako najkorzystniejsza nie potwierdził spełniania warunku udziału w postępowaniu 

określonego zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej  

lub zawodowej, ponieważ nie wykazał, że posiada wpis do Rejestru działalności regulowanej  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 

Baranów w zakresie (pełnym) objętym przedmiotem zamówienia. 

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia czynność oceny ofert oraz czynność wyboru 

najkorzystniejszej oferty dokonaną w dniu 17 grudnia 2021 r. 

Zmawiający dokona powtórzenia czynności badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu  

oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

 

W ó j t 

Mirosław Roman Grzelak 
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