GO.271.1.2022
Sadkowice, dnia 24.03.2022r.

Gmina Sadkowice
Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

Zamawiający Gmina Sadkowice, działając na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia
11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn.
zm., zwana dalej pzp), unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie podstawowym pn: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sadkowice”.
Uzasadnienie
Zamawiający w dniu 28 lutego 2022r. poinformował Wykonawców o wyborze
najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę - PPHU DREWBUD Kazimierz Budek,
Komorów 15, 96-214 Cielądz.
W dniu 7 marca 2022 r. złożone zostało przez Konsorcjum Eneris Surowce SA i Eneris
Tomaszów Mazowiecki Spółka z o.o. odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie
zaniechania przez Zamawiającego unieważnienia postępowania.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu niedopełnienie obowiązków wynikających z art. 6d
ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 888, zwana dalej u.c.p.g.) skutkujące koniecznością unieważnienia
postępowania na podstawie art. 255 pkt 6 pzp z uwagi na to, że postępowanie obarczone jest
niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
W świetle art. 6d ust. 4 pkt 5 u.c.p.g. wójt, burmistrz lub prezydent miasta w przypadku
sporządzania dokumentów zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
określa w nich instalacje, w szczególności instalacje komunalne, do których podmiot odbierający
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady
– w przypadku udzielania zamówienia publicznego na odbieranie odpadów od właścicieli
nieruchomości lub zobowiązuje do wskazania takich instalacji w ofercie – w przypadku udzielania
zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowywanie tych opadów; w przypadku
niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych możliwe jest wskazanie podmiotu
zbierającego te odpady. Wymóg ten ma charakter bezwzględny, co oznacza, że Zamawiający nie
może się z tego obowiązku w żaden sposób zwolnić.

W treści dokumentów zamówienia Zamawiający nie zawarł wymogu wskazania w ofercie
instalacji, w szczególności instalacji komunalnych, do których podmiot odbierający odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady.
W konsekwencji powyższego Wykonawca PPHU DREWBUD Kazimierz Budek złożył ofertę,
w której nie wykazał instalacji, do której będzie przekazywał odpady.
W wyniku zaniechania wykonania przez Zamawiającego obowiązku zawartego w art. 6d
ust. 4 pkt 5 u.c.p.g. postępowanie zostało obarczone wadą, która jest niemożliwa do usunięcia,
a wada ta uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Niewątpliwie istnieje związek przyczynowo-skutkowy pozwalający uznać za potencjalny
wpływ na wynik postępowania, wady powstałej w wyniku zaniechania wykonania przez
Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 6d ust. 4 pkt 5 u.c.p.g.
Mając na względzie powyższe, konieczne jest unieważnienie przedmiotowego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zawarte w dziale IX ustawy Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn.zm.).

Wójt Gminy Sadkowice
mgr Karolina Kowalska

Karolina
Kowalska

Elektronicznie podpisany
przez Karolina Kowalska
Data: 2022.03.24 11:32:53
+01'00'

