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Żabia Wola, 08 listopada  2022 r. 

Zamawiający: 

Gmina Żabia Wola 

ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola 

 

 
Dotyczy postępowania pn.: Zimowe utrzymanie dróg i ulic stanowiących własność Gminy Żabia 

Wola w sezonie zimowym 2022/2023- część 3 zamówienia. 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Działając na podstawie art. 260  ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych ( t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający zawiadamia o 

unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części 3 postepowania. 
 

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 255 pkt 2 ustawy Pzp postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały 

odrzuceniu.  

W przedmiotowym postępowaniu na część 3 zamówienia wpłynęła jedna oferta  

Wykonawcy PHU JAREX Jarosław Dąbrowski,  Zalesie 16, 05-600 Grójec która podlega  odrzuceniu 

na podstawie przepisu art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.  
 

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty: 

Zgodnie z treścią art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z 

przepisami ustawy.  

 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty: 

Na podstawie art. 63 ust. 2 w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi 

unijne ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w 

formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym.  Ponadto Zamawiający w rozdz. II podrozdz.11 pkt 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia 

określił wymagania dotyczące sporządzenia oferty: „Oferta powinna być sporządzona w języku 

polskim, Złożona w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzona podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym”. Oferta Wykonawcy PHU JAREX Jarosław Dąbrowski, Zalesie 16,05-600 

Grójec, nie została podpisana zgodnie z art.63 ust.2 ustawy Pzp oraz postanowieniami SWZ. 

W związku z powyższym Zamawiający postanawia jak na wstępie. 

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z przepisem art. 262 ustawy Pzp, o wszczęciu postępowania 

dotyczącego tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmującego ten sam przedmiot zamówienia 

zostaniecie Państwo poinformowani osobnym pismem. 

 
Pouczenie: 

Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 

przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 

 

 

Wójt Gminy Żabia Wola 

/-/ 

Piotr Rybka 

 
 


