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ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji

na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. 
Prawo zamówień publicznych 

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osbób z zaburzeniami psychicznymi dla
mieszkańców gminy Rawicz w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.”

I. ODRZUCENIE OFERTY:
Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm), odrzuca ofertę Wykonawcy: Konsorcjum
Wykonawców:  Lider  Konsorcjum:  SERWIS  TEMP Sp.  z  o.o.,  ul.  Iłżecka  20,  27-400  Ostrowiec
Świętokrzyski  Członek  Konsorcjum:  SERWIS  APT Sp.  z  o.o.,  ul.  Iłżecka  20,  27-400  Ostrowiec
Świętokrzyski, zgodnie z poniższym uzasadnieniem:
Uzasadnienie prawne odrzucenia:
Zamawiający zgodnie ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 z późn.  zm.)  odrzuca ofertę jeżeli  złożona została przez Wykonawcę który nie złożył  w
przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art.  125 ust. 1, lub podmiotowego
środka  dowodowego,  potwierdzających  brak  podstaw  wykluczenia  lub  spełnianie  warunków
udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń. 
Wykonawa, zgodnie z art. 128 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 z późn. zm.), został wezwany do złożenia wyjaśnień czy dysponuje
osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia,  jeżeli  z  załączonych  pism  Koordynatora  oraz
opiekunek wynikało, że nie jest możliwe świadczenie usług u osoby uprawnionej do świadczeń. 
W wyznaczonym terminie Wykonawca nie udzielił wymaganych wyjaśnień. 
Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:
Mając na uwadze powyższe, na mocy 226 uts. 1 pkt. 2 lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  z  późn.  zm.)  ofertę  Wykonawcy:  Konsorcjum
Wykonawców:  Lider  Konsorcjum:  SERWIS  TEMP Sp.  z  o.o.,  ul.  Iłżecka  20,  27-400  Ostrowiec
Świętokrzyski  Członek  Konsorcjum:  SERWIS  APT Sp.  z  o.o.,  ul.  Iłżecka  20,  27-400  Ostrowiec
Świętokrzyski, uznaje się za odrzuconą. 

II. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:
Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych  (Dz.  U.  z  2021 poz.  1129  ze  zm),  zawiadamia  o  unieważnieniu  postępowania  o
udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców gminy Rawicz w okresie od 01 stycznia
2022r. do 31 grudnia 2022r.”, zgodnie z poniższym uzasadnieniem:
Uzasadnienie prawne unieważnienia:
Zgodnie  z  art.  255  pkt  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych:  „Zamawiający  unieważnia
postępowanie  o udzielenie zamówienia,  jeżeli:  wszystkie  złożone  wnioski  o  dopuszczenie  do
udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu (...)”.
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Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: 
Do upływu składania ofert, tj.: do dnia 19.11.2021r. do godz. 11:00, w odpowiedzi na ogłoszenie
o zamówieniu pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi dla mieszkańców gminy Rawicz w okresie od 01 stycznia 2022r.  do 31 grudnia
2022r.”, wpłynęła  oferta  Wykonawcy:  Konsorcjum Wykonawców:  Lider  Konsorcjum:  SERWIS
TEMP Sp. z o.o., ul. Iłżecka 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Członek Konsorcjum: SERWIS APT
Sp.  z  o.o.,  ul.  Iłżecka  20,  27-400  Ostrowiec  Świętokrzyski.  Była  to  jedyna  oferta  w  ww.
postępowaniu. Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c Ustawy z dnia
11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm), w związku z
niniejszym postanowiono jak wyżej. 
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