
DPP.271.3.2021 
 

             Pabianice, dnia 01.06.2021 r. 

 

Do Wykonawców 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji pn. „Zakup ciągnika wraz z 
osprzętem do utrzymania zieleni przydrożnej na terenie Gminy Pabianice”. 
 

INFORMACJA O UNIEWA ŻNIENIU WW. POSTĘPOWANIA 
W ZAKRESIE CZ ĘŚCI I i CZ ĘŚCI II 

 
Zamawiający, Gmina Pabianice reprezentowana przez Wójta Gminy działając na podstawie art. 
260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. 
U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” informuje Wykonawców, którzy 
złożyli oferty o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
zakresie części I i części II.  
 

W zakresie części I: 
Uzasadnienie prawne: 

 

Postępowanie w zakresie części I zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 255 pkt 1) 
ustawy Pzp w związku z art. 266 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty w 
postępowaniu w zakresie części I. 
 

Uzasadnienie faktyczne: 
W niniejszym postępowaniu w zakresie części I w terminie składania ofert nie wpłynęła żadna 
oferta. 
 
 

W zakresie części II:  
Uzasadnienie prawne: 

 

Postępowanie w zakresie części II zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 255 pkt 
3) ustawy Pzp w związku z art. 266 ustawy Pzp, ponieważ cena lub koszt najkorzystniejszej 
oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.  
 

Uzasadnienie faktyczne: 
W niniejszym postępowaniu dla części II w terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty. 
Szczegóły ofert przedstawia tabela poniżej 
 
 
Nr 
oferty 

Firmy i adresy 
Wykonawców 
 

Cena oferty  
(zł brutto)  
 

Długość okresu gwarancji 
na dostarczony przedmiot 
(w miesiącach) 

Termin realizacji 
zamówienia (w dniach) 

1. „Rolmex- Misiuda”  
Sp. jawna 
25-116 Kielce 
Ul. Ściegiennego 264c 

Część I:- 
 
Część II: 172 938,00 zł 

Część I:- 
 
Część II: 36 miesięcy 

Część I:- 
 
Część II: 60 dni 



2. Halina Zimoch 
99-100 Łęczyca 
Leszcze 29, 
Oferta odrzucona 

Część I:- 
 
Część II: 130 380,00 zł 

Część I:- 
 
Część II: 24 miesiące 

Część I:- 
 
Część II: 90 dni 

 
Zamawiający odrzucił  ofertę złożoną na CZĘŚĆ II przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe ZIMEX Halina Zimoch, 99-100 Łęczyca, Leszcze 29,  na podstawie art. 226 
ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 266 i w zw. z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp i art. 226 ust. 1 pkt 5) w zw. z 
art. 7 pkt 29) ustawy Pzp. 
 
Oferta złożona na CZĘŚĆ II przez Wykonawcę: „Rolmex- Misiuda” Sp. jawna 25-116 Kielce, 
Ul. Ściegiennego 264c, jest ofertą z najniższą ceną, która znacząco przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj kwotę 110 000,00 zł (cena 
oferty to 172 938,00 zł). 
 
 

W związku z powyższym postępowanie w zakresie części II zostało unieważnione na podstawie 
przepisów art. 255 pkt 3) ustawy Pzp w związku z art. 266 ustawy Pzp, ponieważ oferta z 
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.  
 
 
 

 
 

Wójt Gminy Pabianice 
 
 /-/Marcin Wieczorek 

 
 
 


