
   

   

                                                                        

 

 

Modliborzyce, dnia  21 lipiec 2022 r.                                                                                        

Znak postępowania: INW.271.1.4.2022 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ORAZ UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy PZP pod nazwą: 

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Modliborzyce”. 

 

Gmina Modliborzyce jako Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – 

dalej zwanej ustawą Pzp podaje informacje, z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu 

które odbyło się w dniu 21 lipca 2022 r. o godz. 11:00.  

1. Zamówienie zostało podzielone na 3 części zamówienia w zakresie:  

1) części 1 zamówienia: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie                    

w Modliborzyce, realizacja inwestycji  w formule „zaprojektuj i wybuduj”.  

2) części 2 zamówienia: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

w Gminie Modliborzyce.  

3) części 3 zamówienia: Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojazdów do zbierania                     

i transportu odpadów komunalnych. 

 

 

 

 

 



   

   

                                                                        

2. Wykaz ofert w zakresie części 2 zamówienia:  

L.

p. 

Nazwa / Imiona i nazwiska  

oraz siedziba lub miejsce prowadzenia 

działalności gospodarczej albo miejsce 

zamieszkania Wykonawcy 

Cena brutto 

[zł] 

Gwarancja 

Długość oferowanej 

gwarancji - 

minimalna 

gwarancja  36 

miesięcy 

1. Zakład Remontowo -Budowlany Rachwał 

Spółka Jawna 

ul. Cisowa 2 

23-300 Janów Lubelski 

1 076 250,00 wydłużenie 

o 24 miesięcy 

 

3. W zakresie części 1 zamówienia oraz części 3 zamówienia, postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy Pzp.  

Uzasadnienie prawne  art. 255 pkt 1) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału                            

w postępowaniu albo żadnej oferty. 

Uzasadnienie faktyczne  w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. 

4. Jednocześnie  Zamawiający informuje, że na portalu ePUAP widnieje plik, zamieszczony 

przez podmiot Stanisław Flis,  ul. Bartycka 116, 00-716 Warszawa, którego, z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego, nie był w stanie odszyfrować w systemie miniPortal. 

Przy próbie deszyfrowania pliku pojawia się komunikat: Wybrany plik nie został przesłany 

przez ePUAP. 

Z informacji wskazanych przez Administratora miniPortalu (Zamawiający zwrócił się                   

z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu problemu i odszyfrowaniu pliku) wynika, że dołączone 

pliki zostały opatrzone „identyfikatorem postępowania” z Platformy e-Zamówienia zamiast 

z miniPortalu, co uniemożliwia ich deszyfrowanie. 

W związku z powyższym, Zamawiający nie ma możliwości odszyfrowania i odczytania 

oferty przesłanej przez Wykonawcę.        

  

       Burmistrz Modliborzyc 

 Witold Kowalik 

 

 


