
 
 

Projekt pn. „Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej., Działania 8.6 
Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. 

 
 Rutki-Kossaki, 03.11.2021 r.  

Zamawiający:  
Gmina Rutki  
Ul. 11 Listopada 7  
18-312 Rutki-Kossaki  
ZW.271.19.2021  
 

ZAWIADOMIENIE 
o unieważnieniu postępowania 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 
negocjacji (art. 275 pkt. 1) na zadanie pn. „Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Ożarki-Olszanka” 
 
Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w związku z art. 255 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 
2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) Zamawiający 
– Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, zawiadamia o unieważnieniu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie działek przy 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka”.  
 
Uzasadnienie prawne:  
1) Zgodnie z art. 260 ust. 1 ww. ustawy o unieważnieniu postępowania o udzielenie 
zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty lub 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub zostali zaproszeni do negocjacji – 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

2) Zgodnie z art. 260 ust. 2 ww. ustawy Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o 
których mowa w ust. 1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

3) Zgodnie z art. 255 pkt 2 ww. ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. 

4) Zgodnie z art. 226 ust.1 pkt 5 ww. ustawy Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest 
niezgodna z warunkami zamówienia. 
 
Uzasadnienie faktyczne:  
 
 Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest 
niezgodna z warunkami zamówienia. Pojęcie „warunków zamówienia zostało zdefiniowane 
w art. 7 pkt 29 ustawy Pzp.  
Wykonawca przedstawił wraz z ofertą wykaz rozwiązań równoważnych:  
1) Piaskownica kwadratowa o boku 2,4 m (wymiary urządzenia 2,63m x 2,63 m, wysokość 
urządzenia 0,43 m;  
2) Linarium Piramida Majów Mini o wymiarach 3,81 m x 3,81m, wysokość urządzenia 2,25 
m);  
3) Huśtawka podwójna maluch o wymiarach 3,5 m x 1,92, wysokość 2,4 m,  
4) Zestaw zabawowy o wymiarach 8,93 m x 4,61 m, wysokość 4,70 m, wykonany z drewna 
sosnowego klejonego, stali ocynkowanej, płyty HDPE, stali nierdzewnej.  



 
 
Zgodnie z zapisami w dokumentacji SWZ odnoszącymi się do stosowania urządzeń 
równoważnych Zamawiający nie dopuszcza stosowania produktów zbudowanych z innych 
materiałów niż opisane w dokumentacji projektowej oraz nie dopuszcza się jakichkolwiek 
odstępstw od przedstawionych parametrów technicznych ponad tolerancję +/- 5% (dotyczy 
to zarówno wymiarów urządzenia oraz budowy urządzenia). Wykaz urządzeń 
równoważnych dołączonych od oferty przez Wykonawcę nie spełnia wymogu różnicy 
wymiarów nie większych niż +/-5% oraz wymogu budowy urządzeń z konkretnych 
materiałów.  
Mając na uwadze powyższe, na mocy z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych ofertę firmy KRAINA ZIELENI Robert Żebrowski uznaje się za odrzuconą. 
 
Mając na uwadze powyższe, zachodzi przesłanka do unieważnienia przedmiotowego 
postępowania na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp.  
Działając na podstawie art. 260 ust 2 ww. ustawy Zamawiający udostępnia niezwłocznie 

informacje, o których mowa w art. 260 ust. 1, na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/. 
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