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UG.271.3.2021.CT.26

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu przetargowym

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z tereny Gminy Jastków (część 2)
ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności
badania i oceny ofert
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 o unieważnieniu czynności wyboru
oferty najkorzystniejszej w odniesieniu do części 2 zamówienia oraz o powtórzeniu czynności
badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu zmierzającej do wyboru oferty
najkorzystniejszej.
Uzasadnienie
Pismem z dnia 27 sierpnia 2021 r. Zamawiający poinformował wykonawców, że najkorzystniejszą
ofertą w zakresie części 2 pod względem kryteriów podanych w SWZ jest oferta złożona przez
Konsorcjum firm „APGG" Sp. z o.o. USŁUGI TRANSPORTOWE Gabriel Gorzel. Wybrany
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu oraz przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny oraz dodatkowego kryterium otrzymując maksymalną liczbę
punktów.
W dniu 06 września 2021 r. EKOTRANS Sp. z o.o. wniósł odwołanie od czynności podjętych przez
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Jastków” część II, znak sprawy: UG.271.3.2021.CT, polegających na dokonaniu wyboru jako
najkorzystniejszej oferty – oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
Konsorcjum firm APGG Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz Gabriel Gorzel prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą Usługi Transportowe Gabriel Gorzel, którzy to Wykonawcy nie wykazali
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spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a w związku z czym ich oferta powinna zostać
odrzucona.

Wyrokiem z dnia 24 września 2021 r. w sprawie o sygn. akt KIO 2628/21 Krajowa Izba
Odwoławcza uwzględniła odwołanie EKOTRANS Sp. z o.o. i nakazała Zamawiającemu w
odniesieniu do części 2 zamówienia unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w
zakresie części II oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym wezwanie wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: „APGG" Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie oraz Gabriel Gorzel prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą Usługi Transportowe Gorzel Gabriel do wykazania spełniania warunku udziału w
postępowaniu określonego w pkt 6.1.4 b) Specyfikacji Warunków Zamówienia na podstawie art.
128 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
W związku z powyższym Zamawiający w odniesieniu do części 2 zamówienia unieważnia
czynność wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzy czynność badania i oceny ofert, w tym
wezwie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: „APGG" Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie oraz Gabriel Gorzel prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą Usługi Transportowe Gorzel Gabriel do wykazania spełniania warunku
udziału w postępowaniu określonego w pkt 6.1.4 b) Specyfikacji Warunków Zamówienia na
podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, a także
dokona ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2 zamówienia.
Zamawiający zgodnie z art. 253 ustawy niezwłocznie zawiadomi o wynikach postępowania.

