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ZAWIADOMIENIE O UNIEWA śNIENIU POSTĘPOWANIA 
 
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie czystości i 
zieleni na terenie gminy i miasta Węgliniec w 2010 roku. 
 
 

Na podstawie art. 93, ust. 3) pkt. 2) ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z póŜn. zm.), zawiadamiam, iŜ postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie 
czystości i zieleni na terenie gminy i miasta Węgliniec w 2010 roku zostało uniewaŜnione na 
podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7). 

 
Uzasadnienie 

 
Ogłoszone w dniu 15.01.2010r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

pn.: „Utrzymanie czystości i zieleni na terenie gminy i miasta Węgliniec w 2010 roku” jest 
obarczone wadą, która uniemoŜliwia zawarcie waŜnej umowy.  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została sporządzona z naruszeniem 
art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym opis 
sposobu dokonania oceny spełniania warunków, powinien być związany z przedmiotem 
zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.  

W rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający nie 
określił co rozumie pod pojęciem „utrzymanie czystości” (zadanie nr 1) oraz „utrzymanie 
zieleni’ (zadanie nr 2). Ponadto nie doprecyzował wartości zrealizowanych zamówień.    

Wskutek powyŜszego w przedmiotowym postępowaniu złoŜono oferty 
nieporównywalne, co  uniemoŜliwia  dokonanie obiektywnej oceny czy Wykonawcy 
posiadają wymaganą wiedzę i doświadczenie i tym samym dokonanie wyboru oferty 
najkorzystniejszej.  

Kolejną przesłanką do uniewaŜnienia postępowania są błędy formalne załącznika nr 7 
do SIWZ „FORMULARZ OFERTY”. Wskutek tych błędów Wykonawcy nie będący 
płatnikami podatku VAT nie mogli prawidłowo wypełnić formularza, co stanowi naruszenie 
art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych .  
 

W związku z powyŜszym Zamawiający postanowił uniewaŜnić postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie czystości i zieleni na terenie gminy i 
miasta Węgliniec w 2010 roku. 
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SZ.P 

Jarosław Razmus 
P.H.U. „RAZMEX” 
ul.Sikorskiego 14/1 
59 – 940 Węgliniec 

 
 
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWA śNIENIU POSTĘPOWANIA 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie czystości i 
zieleni na terenie gminy i miasta Węgliniec w 2010 roku. 
 
 

Na podstawie art. 93, ust. 3) pkt. 2) ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z póŜn. zm.), zawiadamiam, iŜ postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie 
czystości i zieleni na terenie gminy i miasta Węgliniec w 2010 roku zostało uniewaŜnione na 
podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7). 

 
Uzasadnienie 

 
Ogłoszone w dniu 15.01.2010r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

pn.: „Utrzymanie czystości i zieleni na terenie gminy i miasta Węgliniec w 2010 roku” jest 
obarczone wadą, która uniemoŜliwia zawarcie waŜnej umowy.  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została sporządzona z naruszeniem 
art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym opis 
sposobu dokonania oceny spełniania warunków, powinien być związany z przedmiotem 
zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.  

W rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający nie 
określił co rozumie pod pojęciem „utrzymanie czystości” (zadanie nr 1) oraz „utrzymanie 
zieleni’ (zadanie nr 2). Ponadto nie doprecyzował wartości zrealizowanych zamówień.    

Wskutek powyŜszego w przedmiotowym postępowaniu złoŜono oferty 
nieporównywalne, co  uniemoŜliwia  dokonanie obiektywnej oceny czy Wykonawcy 
posiadają wymaganą wiedzę i doświadczenie i tym samym dokonanie wyboru oferty 
najkorzystniejszej.  

Kolejną przesłanką do uniewaŜnienia postępowania są błędy formalne załącznika nr 7 
do SIWZ „FORMULARZ OFERTY”. Wskutek tych błędów Wykonawcy nie będący 
płatnikami podatku VAT nie mogli prawidłowo wypełnić formularza, co stanowi naruszenie 
art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych .  
 

W związku z powyŜszym Zamawiający postanowił uniewaŜnić postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie czystości i zieleni na terenie gminy i 
miasta Węgliniec w 2010 roku. 
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SZ.P 

Wiesław Baran 
F.U.H. „GARTEN – MAN”  

ul. Świerczewskiego 25 a 
Czerwona Woda 

59 – 940 Węgliniec 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWA śNIENIU POSTĘPOWANIA 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie czystości i 
zieleni na terenie gminy i miasta Węgliniec w 2010 roku. 
 
 

Na podstawie art. 93, ust. 3) pkt. 2) ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z póŜn. zm.), zawiadamiam, iŜ postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie 
czystości i zieleni na terenie gminy i miasta Węgliniec w 2010 roku zostało uniewaŜnione na 
podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7). 

 
Uzasadnienie 

 
Ogłoszone w dniu 15.01.2010r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

pn.: „Utrzymanie czystości i zieleni na terenie gminy i miasta Węgliniec w 2010 roku” jest 
obarczone wadą, która uniemoŜliwia zawarcie waŜnej umowy.  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została sporządzona z naruszeniem 
art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym opis 
sposobu dokonania oceny spełniania warunków, powinien być związany z przedmiotem 
zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.  

W rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający nie 
określił co rozumie pod pojęciem „utrzymanie czystości” (zadanie nr 1) oraz „utrzymanie 
zieleni’ (zadanie nr 2). Ponadto nie doprecyzował wartości zrealizowanych zamówień.    

Wskutek powyŜszego w przedmiotowym postępowaniu złoŜono oferty 
nieporównywalne,  co  uniemoŜliwia  dokonanie obiektywnej oceny czy Wykonawcy 
posiadają wymaganą wiedzę i doświadczenie i tym samym dokonanie wyboru oferty 
najkorzystniejszej.  

Kolejną przesłanką do uniewaŜnienia postępowania są błędy formalne załącznika nr 7 
do SIWZ „FORMULARZ OFERTY”. Wskutek tych błędów Wykonawcy nie będący 
płatnikami podatku VAT nie mogli prawidłowo wypełnić formularza, co stanowi naruszenie 
art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych .  
 

W związku z powyŜszym Zamawiający postanowił uniewaŜnić postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie czystości i zieleni na terenie gminy i 
miasta Węgliniec w 2010 roku. 



PR.ZP.341-1-3/10                                                                                    Węgliniec 08.01.2010r. 
 
 

 
SZ.P 

Dariusz Pal  
P.H.U. „DARBUD”  

Trójca 85  
59 – 900 Zgorzelec  

 
 
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWA śNIENIU POSTĘPOWANIA 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie czystości i 
zieleni na terenie gminy i miasta Węgliniec w 2010 roku. 
 
 

Na podstawie art. 93, ust. 3) pkt. 2) ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z póŜn. zm.), zawiadamiam, iŜ postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie 
czystości i zieleni na terenie gminy i miasta Węgliniec w 2010 roku zostało uniewaŜnione na 
podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7). 

 
Uzasadnienie 

 
Ogłoszone w dniu 15.01.2010r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

pn.: „Utrzymanie czystości i zieleni na terenie gminy i miasta Węgliniec w 2010 roku” jest 
obarczone wadą, która uniemoŜliwia zawarcie waŜnej umowy.  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została sporządzona z naruszeniem 
art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym opis 
sposobu dokonania oceny spełniania warunków, powinien być związany z przedmiotem 
zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.  

W rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający nie 
określił co rozumie pod pojęciem „utrzymanie czystości” (zadanie nr 1) oraz „utrzymanie 
zieleni’ (zadanie nr 2). Ponadto nie doprecyzował wartości zrealizowanych zamówień.    

Wskutek powyŜszego w przedmiotowym postępowaniu złoŜono oferty 
nieporównywalne,  co  uniemoŜliwia  dokonanie obiektywnej oceny czy Wykonawcy 
posiadają wymaganą wiedzę i doświadczenie i tym samym dokonanie wyboru oferty 
najkorzystniejszej.  

Kolejną przesłanką do uniewaŜnienia postępowania są błędy formalne załącznika nr 7 
do SIWZ „FORMULARZ OFERTY”. Wskutek tych błędów Wykonawcy nie będący 
płatnikami podatku VAT nie mogli prawidłowo wypełnić formularza, co stanowi naruszenie 
art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych .  
 

W związku z powyŜszym Zamawiający postanowił uniewaŜnić postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie czystości i zieleni na terenie gminy i 
miasta Węgliniec w 2010 roku. 

 


