
Ogłoszenie nr 510053718-N-2020 z dnia 25-03-2020 r.  

Gmina Kolbuszowa: Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

na terenie Gminy Kolbuszowa. 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 509161-N-2020  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 540023998-N-2020  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Kolbuszowa, Krajowy numer identyfikacyjny 69058166600000, ul. ul. Obrońców 

Pokoju  21, 36-100  Kolbuszowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48172271333, e-

mail zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl, faks +48172272939.  

Adres strony internetowej (url): www.bip.kolbuszowa.pl  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

www.bip.kolbuszowa.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Kolbuszowa.  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZP.271.1.4.2020  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Dostawy  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych worków do 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki 

odpadami na terenie Gminy Kolbuszowa wraz z wykonaniem nadruków, w ilości: Worki 

żółte z napisem na środkowej części worka „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”: 

grubość ok. 50 μm, o pojemności 120 l, o wym. 70x110 cm - 174 984 szt. Worki niebieskie z 

napisem na środkowej części worka „PAPIER” - grubość ok. 60 μm, o pojemności 120 l, o 



wym. 70x110 cm - 54 068 szt. Worki zielone z napisem na środkowej części worka „SZKŁO” 

- grubość ok. 80 μm, o pojemności 60 l o dł. 110 cm i obwodzie górnym 110 cm - 85 774 szt. 

Worki brązowe z napisem na środkowej części worka „BIO”- grubość ok. 60 μm, o 

pojemności 60 l o dł. 110 cm i obwodzie górnym 110 cm. Worki biodegradowalne, 

kompostowalne - 66 129 szt.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 19520000-7 

 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej zw. ustawą Pzp, Zamawiający tj. Gmina 

Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa zawiadamia o unieważnieniu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Zakup i dostawę worków do selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Kolbuszowa” UZASADNIENIE 

FAKTYCZNE Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dzień 14 lutego 2020 r. Do upływu 

terminu składania ofert tj.: do dnia 14 lutego 2020 r. do godz. 10:00 wpłynęły trzy oferty na 

zadanie pn.: „Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na 

terenie Gminy Kolbuszowa” Zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpośrednio przed 

otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na realizację 

przedmiotowego zamówienia tj. 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy zł 00/100). 

Komisja powołana do niniejszego postępowania dokonała otwarcia ofert i stwierdziła, że 

oferta z najniższą ceną brutto przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. Cena oferty złożonej przez VECOPAK Przemysław 

Źródlewski, ul. Olsztyńska 6, 12-130 Pasym wynosiła 117 923,48 zł brutto. 

UZASADNIENIE PRAWNE Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, Zamawiający 

unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 

przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

chyba ze Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Po 

dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający ustalił, że nie może zwiększyć środków na 

sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Dyspozycja 

art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp, nie nakłada na zamawiającego bezwzględnego obowiązku 

zwiększenia brakującej kwoty dofinansowania, lecz daje Zamawiającemu uprawnienie do 

poszukiwania dodatkowych środków finansowych. Na takim samym stanowisku stoi 

Krajowa Izba Odwoławcza, która w swoim Wyroku z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie o 

sygn. akt KIO 694/15 zauważyła, że „Celem postępowania o zamówienie publiczne nie jest 

nabycie przez jednostkę postępowania „za wszelką cenę”, ale nabycie go w warunkach 

własnej kalkulacji i założonego budżetu na dany cel, co mieści się w autonomii jednostki 



dokonującej nabycia określonych rzeczy lub praw. Decyzja, wyrażająca zamiar nabycia 

określonego przedmiotu, tak jak każda decyzja podejmowana w warunkach rynkowych przez 

podmioty komercyjne, zawiera w sobie wyznaczone przez nabywcę granice, w jakich będzie 

się poruszał, w tym granice finansowe, do jakich jest zainteresowany nabycie przedmiotu 

zamówienia. Nie sposób, więc obligować zamawiającego do poddawania każdorazowo, gdy 

cena oferty przekroczy tak wyznaczony próg, analizie swoich możliwości finansowych, 

ponad wolę nabycia przedmiotu zamówienia za określoną cenę. Zwiększenie tak założonego 

budżetu jest każdorazowo odstępstwem od pierwotnego zamiaru, a nie zasadą. Zasadą jest, 

zatem, że zamawiający jest zainteresowany nabyciem przedmiotu zamówienia tylko do 

kwoty, jaką podał na otwarciu ofert, jako ta, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia”. Wobec powyższego, Zamawiający unieważnia postępowanie na zadania pn.: 

„Zakup i dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Kolbuszowa” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp. Jednocześnie Zamawiający 

informuje, że w najbliższym czasie zamierza powtórzyć procedurę przetargową. 

Przypominamy również, że stosowanie do regulacji zawartej w art. 93 ust. 5 ustawy Pzp w 

przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Zamawiającego na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, 

zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 

zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiotu zamówienia.  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  
 

IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 


