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Wrocław, dnia 11 sierpnia  2021 r. 

Zamawiający: 

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA 

Plac Solny 14  

50-062 Wrocław 

        

Znak sprawy:  ZP/PT/2/2021/BSP  

   

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych                     (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), którego przedmiotem jest przebudowa dachu  i 

poddasza nieużytkowego oraz montaż instalacji chłodzenia budynku przy pl. Solnym 14,                  50-

062 Wrocław – część A. 

Na podstawie z art. 260 PZP, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 255 pkt 2)  PZP 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający w dniu 04 sierpnia 2021 r. wezwał na podstawie art. 128 ust. 1) PZP Wykonawcę CSB 

SERVICE Sp. z o.o. do złożenia oraz uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych złożonych 

przez Wykonawcę uprzednio w dniu 03 sierpnia 2021 r. w sposób niekompletny. Zamawiający 

wyznaczył ostateczny termin na ich złożenie oraz uzupełnienie na dzień  10 sierpnia 2021 r. do godz. 

10:00 (Wykonawca do wyznaczonego terminu miał dostarczyć oraz uzupełnić podmiotowe środki 

dowodowe). 
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Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył oraz uzupełnił dokumenty. Po analizie przedłożonych 

dokumentów Zamawiający stwierdza, że Wykonawca nie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 

Wykonawca  nie wykazał posiadania trzy letniego doświadczenia zawodowego przez osoby wskazane 

przez niego w Wykazie osób w zakresie wskazanym przez Zamawiającego  w ust. 6.4. pkt 6.4.2.  p.p.k.t. 

6.4.2.3., 6.4.2.4.,  6.4.2.5 Rozdziału 6 SWZ. 

W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. b) PZP (cyt.: Zamawiający 

odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału                           

w postępowaniu) dokonał odrzucenia przedmiotowej oferty. 

Odrzucenie przedmiotowej oferty staje się podstawą do unieważnienia toczącego się postępowania 

przetargowego, gdyż zgodnie  przytoczonym art. 255 pkt 2) PZP, Zamawiający dokonuje unieważnienia 

postępowania w sytuacji kiedy wszystkie oferty podlegały odrzuceniu, a w zaistniałej sytuacji ma to 

miejsce.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom 

środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX PZP. 
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