
GMINA KIETRZ    

                                                                                                      Kietrz, dnia 10.11.2021 r. 

WKB 271.4.14.2021.BW  

                                                                                                      

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU  CZYNNOŚCI WYBORU 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, ODRZUCENIA OFERTY ORAZ                          

O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT.   

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 

i 1598) na zadanie p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na 

terenie Gminy Kietrz – Krotoszyn”.   

Na podstawie art. 16 i 17 ust.2 ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 

1129 i 1598) Zamawiający – GMINA KIETRZ, unieważnia czynność wyboru 

najkorzystniejszej oferty Wykonawcy Przedsiębiorstwa Usługowego „BORBUD” Sp. z o.o., 

ul. Wodna 21, 47-400 Racibórz,  czynność odrzucenia oferty  Wykonawcy Zakładu Usługowo-

Handlowego, Kamil Duda, ul. Zielona 42, 48-130 Kietrz, dokonane  w dniu  26.08.2021                  

i przystępuje do powtórzenia czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem wytycznych 

wskazanych w uzasadnieniu wyroku KIO z dnia 14 października 2021 r. sygn. akt KIO 2584/21 

(data wpływu do urzędu 03.11.2021 r.).  

 

UZASADNIENIE 

W dniu 26 sierpnia 2021 roku w przedmiotowym postępowaniu zamawiający dokonał wyboru 

oferty najkorzystniejszej i odrzucił oferty dwóch Wykonawców. Jeden z odrzuconych 

Wykonawców t.j. Zakład Usługowo-Handlowy, Kamil Duda ul. Zielona 42, 48-130 Kietrz,         

w dniu 30 sierpnia 2021 roku wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.  Wykonawca 

został odrzucony z powodu uznania oferty przez Zamawiającego jako  zawierającą rażąco niską 

cenę.  

W dniu  3 listopada Zamawiający, Gmina Kietrz otrzymała  Wyrok Krajowej Izby 

Odwoławczej  z dnia 14 października, sygn. akt KIO 2584/21 nakazujący uwzględnić 

odwołanie  i   unieważnić czynność odrzucenia oferty odwołującego oraz powtórzyć czynność 

badania i oceny ofert z udziałem oferty odwołującego.  

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia czynność wyboru oferty 

najkorzystniejszej – Wykonawcy: Przedsiębiorstwa Usługowego „BORBUD” Sp. z o.o., ul. 

Wodna 21, 47-400 Racibórz, unieważnia czynność odrzucenia oferty – Wykonawcy: Zakładu 

Usługowo-Handlowego, Kamil Duda, ul. Zielona 42, 48-130 Kietrz, powtórzy czynność 

badania i oceny ofert z udziałem oferty Odwołującego t.j. Zakładu Usługowo-Handlowego, 

Kamil Duda,  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym.   
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