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Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu przetargowym 
 

ZAWIADOMIENIE  
o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, o unieważnieniu czynności 
odrzucenia oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny oferty i wyboru oferty 

najkorzystniejszej; 
 

Dotyczy: postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z tereny Gminy 
Jastków 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zawiadamia w odniesieniu do części 1 i 2 
zamówienia o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, o unieważnieniu 
czynności odrzucenia oferty ,,APGG" Sp. z o.o. USŁUGI TRANSPORTOWE Gabriel Gorzel oraz 
o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu 
zmierzającej do wyboru oferty najkorzystniejszej. 
 
  Uzasadnienie 
 
W dniu 21 maja 2021 r. Zamawiający zawiadomił Wykonawców biorących udział w postępowaniu 
przetargowym o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o odrzuceniu oferty  złożonej przez 
Konsorcjum: ,,APGG" Sp. z o.o. USŁUGI TRANSPORTOWE Gabriel Gorzel w związku z 
nieudowodnieniem, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. 
 
W dniu 31 maja 2021 r. Konsorcjum: APGG Sp. z o.o., Gabriel Gorzel prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe Gabriel Gorzel, wniosło odwołanie wobec czynności 
odrzucenia oferty tego Konsorcjum w zakresie części 1 i 2 zamówienia. Odwołujący wniósł o 
nakazanie Zamawiającemu: unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, w zakresie 
części 1 i części 2, unieważnienia czynności odrzucenia oferty Odwołującego, w zakresie części 1 i 
części 2, powtórzenia czynności badania i oceny ofert oraz dokonania wyboru oferty 
najkorzystniejszej, z uwzględnieniem oferty Odwołującego, w zakresie części 1 i części 2, 
ewentualnie -nakazanie Zamawiającemu ponownego wezwania Odwołującego do uszczegółowienia 
złożonych wyjaśnień dotyczących ceny oferty. 
 



Również w dniu 21 maja 2021 r. wykonawca EKO-TRANS Sp. z o.o. wniósł odwołanie wobec 
czynności wyboru oferty Cezarego Kubackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 
P.H.U. EKO-TRANS Cezary Kubacki i zaniechania odrzucenia oferty tego wykonawcy, mimo że 
nie wykazał on spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zaniechania wykluczenia go z 
postępowania z powodu przedstawienia informacji wprowadzających Zamawiającego w błąd. 
 
Wyrokiem z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie o sygn. akt KIO 1629/21 Krajowa Izba Odwoławcza 
uwzględniła odwołanie APGG Sp. z o.o., Gabriel Gorzel prowadzący działalność gospodarczą pod 
nazwą Usługi Transportowe Gabriel Gorzel i nakazała Zamawiającemu w odniesieniu do części 1 i 
2 zamówienia: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności 
odrzucenia oferty Odwołującego oraz powtórzenie czynności badania i oceny oferty i wyboru oferty 
najkorzystniejszej oraz w sprawie o sygn. akt KIO 1638/21 uwzględniła odwołanie EKO-TRANS 
Sp. z o.o.  w części i nakazała Zamawiającemu w zakresie części 1 i 2 zamówienia: unieważnienie 
czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, odrzucenie - na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b 
ustawy Pzp - oferty złożonej przez Cezarego Kubackiego prowadzącego działalność gospodarczą 
pod nazwą P.H.U. EKO-TRANS Cezary Kubacki oraz powtórzenie czynności badania i oceny 
oferty i wyboru oferty najkorzystniejszej. 
 
W związku z powyższym Zamawiający w odniesieniu do części 1 i 2 zamówienia unieważnia 
czynność wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnia czynność odrzucenia oferty ,,APGG" Sp. z 
o.o. USŁUGI TRANSPORTOWE Gabriel Gorzel oraz powtórzy czynność badania i oceny ofert a 
także dokona ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 i 2 zamówienia. 
Zamawiający zgodnie z art. 253 ustawy niezwłocznie zawiadomi o wynikach postępowania. 
 
 
 
 


