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Zakład Unieszkodliwiania  

Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.  

Rudno 17, 14 -100 Ostróda 

  

https://zuokrudno.ezamawiajacy.pl/app/login 
strona internetowa prowadzonego postępowania 

 

 

Dotyczy postępowania pod nazwą  ” Zakup i dostawa oleju napędowego na potrzeby 

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.  

w ilości szacunkowej 280 m
3 

oraz benzyny bezołowiowej Pb95
 
w ilości szacunkowej 1m

3
 
 

w okresie od dnia 01.01.2022r do 31.12.2022r” 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

pod numerem 437304-2021 z dnia 30.08.2021r. 

Zawiadomienie o wyniku  postępowania  

Na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej "p.z.p.", zamawiający informuje o unieważnieniu 

postępowania pod nazwą ” Zakup i dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. w ilości szacunkowej 280 

m
3 

oraz benzyny bezołowiowej Pb95
 
w ilości szacunkowej 1m

3
 

 
w okresie od dnia 

01.01.2022r do 31.12.2022r” 

 

 

1. Informacja o odrzuceniu oferty 

 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania. 

Zamawiający wszczął postępowanie w dniu 30.08.2021. W specyfikacji zamówienia  

Zamawiający wprowadził wymóg zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 25 000 zł 

(dwadzieścia pięć tysięcy zł).W dniu otwarcia ofert Zamawiający otrzymał ofertę wykonawcy 

NAFTOMAX Sp. z o.o. Tyrowo 1A wraz z załączonym dokumentem wpłaty wadium 

„potwierdzenie wykonanej operacji” (dokument sporządzony elektronicznie) z dnia 

07.10.2021 r na kwotę 2500 zł ( dwa tysiące pięćset zł) 

 

 

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty. 

Zgodnie z art.226 ust. 14 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę  jeżeli wykonawca nie 

wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium 

nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w 

przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3; 
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 2.Informacja o unieważnieniu postępowania  

 

Uzasadnienie faktyczne 

W w/w postępowaniu wpłynęła jedna oferta podlegająca odrzuceniu. ( uzasadnienie 

powyżej).  

 

Uzasadnienie prawne 

Zamawiający Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. 

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na Zakup i dostawa oleju napędowego 

na potrzeby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.  

w ilości szacunkowej 280 m
3 

oraz benzyny bezołowiowej Pb95
 
w ilości szacunkowej 1m

3
 
 

w okresie od dnia 01.01.2022r do 31.12.2022r” na podstawie art. 255 ust. 2 ustawy Pzp 

„wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały 

odrzuceniu” 

 

 

Pouczenie: 

Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 

przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 

 

 

……………………………………. 

Kierownik zamawiającego lub osoba 

upoważniona do podejmowania czynności 

w jego imieniu 

 


		2021-10-12T12:08:36+0200




