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Rawicz, 04.02.2022 r. 
BZPiF.2710.37.2021  
                      

 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

I ODRZUCENIU OFERTY 
 
 

Dot. postępowania nr BZPiF.2710.37.2021 na Dostawa wraz z montażem czujników jakości powietrza na terenie 
Rawicza oraz inteligentnego oświetlenia na wybranych ulicach miasta Rawicza – etap II i III 
 

Część 1 – dostawa, montaż i uruchomienie czujników jakości powietrza na terenie Rawicza, 
Część 2 – dostawa, montaż i uruchomienie inteligentnego oświetlenia na wybranych ulicach miasta Rawicza. 

 
Zawiadomienie o UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - części 1 i 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 Rawicz, 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wraz z montażem czujników jakości powietrza na terenie Rawicza 
oraz inteligentnego oświetlenia na wybranych ulicach miasta Rawicza – etap II i III” – w zakresie części 
1 oraz części 2. 

 
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 wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. 

 
Uzasadnienie faktyczne: 
 

W niniejszym postępowaniu, do upływu wyznaczonego terminu na składanie ofert, tj. do dnia 27.01.2022, do godz. 
10:00 wpłynęła jedna oferta dla części 1 oraz jedna oferta dla części 2. Z uwagi na to, że złożona oferta podlega 
odrzuceniu w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu 
postępowania na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp. 
 
Mając na uwadze powyższe zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia 
oferty, jeżeli oferta jest niezgodna z przepisami ustawy oraz jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w sposób 
zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego 
 

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  
https://platformazakupowa.pl/transakcja/562508 

 
 
 
postępowanie przy udziale  
komisji przetargowej prowadzi: 
Edyta Krzyżoszczak 
tel. (65) 646 49 87 wew. 496 

mail: przetargi@rawicz.eu       ………………………………………… 
           ( podpis ) 
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Gminy Rawicz mający siedzibę w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 
Rawicz. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków Administratora danych oraz wykonania zobowiązań umownych. Podstawą prawna 
przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 i art.9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Mają Państwo w szczególności prawo żądania dostępu do treści 
swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia, a także prawo do cofnięcia 
zgody na ich przetwarzanie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@rawicz.eu.  
Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie: www.rodo.rawicz.pl. 
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