Znak sprawy: 48/TP/2022

Warszawa, 12.07.2022 r.

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu nr 48/TP/2022

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 48/TP/2022 prowadzonego w trybie
podstawowym, pn.: „Zaprojektuj i wybuduj: skwer Markowska w Dzielnicy Praga Północ w Warszawie”.

Informacja o unieważnieniu postępowania
Działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2021, poz. 1129 zm.) zawiadamiam o unieważnieniu
postępowania publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, pn. „Zaprojektuj i wybuduj: skwer
Markowska w Dzielnicy Praga Północ w Warszawie”.
Uzasadnienie faktyczne:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r.
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z poz. zm.), zgodnie z którym
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.
W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym czasie została złożona tylko jedna oferta
przez Wykonawcę IKB Grzegorz Chudek, ul. Kwiatowa 8, Rybie 05-090 Raszyn.
Zamawiający na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwał pismem znak
ZZW-DZP.260.292.2022.MCH z dnia 20.06.2022 r. Wykonawcę do złożenia dokumentów
i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału i niepodleganie wykluczeniu
z terminem złożenia do dnia 27.06.2022 r. Wykonawca w dniu 27.06.2022 r. przekazał
Zmawiającemu dokumenty dotyczące jedynie Wykonawcy nie załączając podmiotowych środków
dowodowych na niepodleganie wykluczeniu podmiotu na zasoby, którego się powoływał w celu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp wezwał pismem
znak ZZW-DZP.260.292.2022.MCH (2) z dnia 29.06.2022 r. do przedłożenia podmiotowych środków
dowodowych podmiotu na zasoby, którego Wykonawca się powołuje w celu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu.
Wykonawca w dniu 30.06.2022 r. ponownie złożył dokumenty dotyczące jedynie Wykonawcy.
A co za tym idzie nie wykazał braku podstaw wykluczenia podmiotu za zasoby, którego się powołał.
Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona
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, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych
dokumentów lub oświadczeń.
Wobec powyższego oferta Wykonawcy, podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c).
Uzasadnienie prawne:
art. 255 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1129 ze zm.)
Pouczenie:
Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach
przewidzianych w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).
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