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Ciechanów, dn. 29.09.2022 r.
WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
L.dz. KŚZPI / 1865 /2022
Numer postępowania : PN/D/2/2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: Dostawę w formie leasingu
operacyjnego fabrycznie nowych samochodów do odbioru odpadów
komunalnych Znak sprawy PN/D/2/2022.
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA – CZĘŚĆ 1 i 2
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska
83, działając w oparciu o art. 260 ust. 1 i 2 ustawy PZP z 11 września 2019 r. (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1710) zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego w zakresie:
CZĘŚĆ 1 - dostawa w formie leasingu operacyjnego trzech fabrycznie nowych
samochodów do odbioru odpadów z tylnym załadunkiem
Uzasadnienie prawne:
Unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 ust. 3 Ustawy PZP : „Zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej
oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę
do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający, na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę :
Dla Części 1 - 3 747 072 zł brutto
i udostępnił tę informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania
otwarciem ofert, które miało miejsce 27 września 2022 r. o godzinie 11:00.

przed

W postępowaniu do części 1 - dostawa w formie leasingu operacyjnego trzech fabrycznie
nowych samochodów do odbioru odpadów z tylnym załadunkiem zostały złożone trzy
oferty:
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1. PEKAO LEASING Sp. z o. o Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, Cena oferty
brutto - 4 188 350,63 zł
2. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław,
Cena oferty brutto - 4 203 967,69 zł
3. PKO LEASING S.A. Al. Marsz. Edwarda Śmiałego-Rydza 20, 93-281 Łódź,
Cena oferty brutto - 4 177 743,80 zł
Ceny wszystkich ofert złożonych w postępowaniu do Części 1 przekraczają kwotę, jaką
Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.
Zamawiający po przeanalizowaniu swoich możliwości finansowych nie może zwiększyć
kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.
Do przedstawionego powyżej stanu faktycznego znajduje zastosowanie przesłanka, o której
mowa w art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na
wstępie.
W świetle powyższego nie powinno budzić wątpliwości unieważnienie postępowania bez
wyboru najkorzystniejszej oferty, w sytuacji gdy cena wszystkich ofert przewyższa kwotę,
którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
CZĘŚĆ 2 - dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu
z zabudową hakową na podwoziu trzyosiowym
Uzasadnienie prawne:
Unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 ust. 3 Ustawy PZP : „Zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej
oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę
do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający, na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę :
Dla Części 2 - 922 131 zł brutto
i udostępnił tę informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania
otwarciem ofert, które miało miejsce 27 września 2022 r. o godzinie 11:00.

przed

W postępowaniu do części 2 - dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego
samochodu z zabudową hakową na podwoziu trzyosiowym zostały złożone dwie oferty:
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1. PEKAO LEASING Sp. z o. o Al. Armii Ludowej 26,
Cena oferty brutto - 1 032 647,59 zł

00-609 Warszawa,

2. Europejski Fundusz Leasingowy S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław,
Cena oferty brutto - 1 052 601,38 zł
Ceny wszystkich ofert złożonych w postępowaniu do Części 2 przekraczają kwotę, jaką
Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.
Zamawiający po przeanalizowaniu swoich możliwości finansowych nie może zwiększyć
kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.
Do przedstawionego powyżej stanu faktycznego znajduje zastosowanie przesłanka, o której
mowa w art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp. W związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na
wstępie.
W świetle powyższego nie powinno budzić wątpliwości unieważnienie postępowania bez
wyboru najkorzystniejszej oferty, w sytuacji gdy cena wszystkich ofert przewyższa kwotę,
którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Pouczenie:
Na podjęte przez Zamawiającego czynności w postępowaniu, przysługują środki ochrony
prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).
Z poważaniem
podpisany
Mirosław Elektronicznie
przez Mirosław Szymańczyk
2022.09.29 12:27:59
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