
 

 

 Rutki-Kossaki, 27.10.2021r.  

Zamawiający:  

Gmina Rutki  

Ul. 11 Listopada 7  

18-312 Rutki-Kossaki  
 

ZW.271.32.2021  

 

ZAWIADOMIENIE 

o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o unieważnieniu postępowania w 

zakresie: Część  2  

 

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.: „Dowożenie uczniów do Szkoły 

Podstawowej w Rutkach, Szkoły Podstawowej w Kołomyi oraz uczniów 

niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu w 

roku szkolnym 2021/2022” 

Część 2 „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Rutki do Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu w roku szkolnym 2021/2022”   

 

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 2 ww. ustawy Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona 

przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postepowaniu. 

 

Uzasadnienie faktyczne:  
Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ww. ustawy, Zamawiający udostępnił na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informację nazwach albo imionach i nazwiskach 

oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach 

zamieszkania wykonawców, których oferty zostały złożone. W niniejszym postępowaniu 

złożono jedną ofertę: MISTRAL TRAVEL Agnieszka Maszczyk ul. Lipowa 17, 18-400 St. 

Łomża p/sz 
Zamawiający na podstawie art. 226 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp odrzuca ofertę złożona przez 

firmę MISTRAL TRAVEL Agnieszka Maszczyk, ul. Lipowa 17, 18-400 Stara Łomża przy 

Szosie, jako że nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. 

Zamawiający po przeprowadzeniu pozytywnej deszyfracji w systemie miniPortal pliku 

odebranego w ePUAP otrzymał kolejne pliki zaszyfrowane przez miniPortal. Przy próbie 

odszyfrowania tych plików pojawił się komunikat: „Wybrany plik nie został przesłany prze 

ePUAP”, natomiast przy próbie otworzenia tych plików za pomocą programu 7-zip pojawił się 



 

komunikat „Błąd Folderów skompresowanych (zip)”. Po przedstawieniu powyższej sytuacji w 

dziale technicznym systemu miniPortal otrzymano informację, że nie ma technicznej 

możliwości odszyfrowania plików podwójnie zaszyfrowanych. 

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/. 

 

 

.......................................................... 

             Kierownik zamawiającego lub osoba 

 upoważniona do podejmowania 

      czynności w jego imieniu 
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