
DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI 
WE WROCŁAWIU 

D Y R E K TO R  G E N E R A L N Y

AL-ZP.272-1/21/ZP/TP1

Informacja o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr AL-ZP.272-1/21/ZP/TP1, prowadzonego 
w trybie podstawowym, na realizację zadania pod nazwą: „Renowacja i wymiana płyt nagrobnych na 
cmentarzu Żołnierzy Polskich we Wrocławiu”

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.,), zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający informuje, 
że unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp.

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art. 255 pkt 2) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 
jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały 
odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne

W postępowaniu ogłoszonym w BZP pod nr 2021/BZP 00041119/01 w dniu 27.04.2021 r., do upływu 
terminu składania ofert, tj. do dnia 07.05.2021 r. do godz. 10:00, wpłynęła jedna oferta:

1. KAMIENIARZ Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 337C, 52-402 Wrocław, cena brutto oferty: 198.632,70 pin.

Jedyna oferta złożona w niniejszym postępowaniu została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. 
b), jako złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z Rozdziałem V SWZ Zamawiający wymagał, aby Wykonawca, w celu wykazania spełniania 
warunku zdolności technicznej lub zawodowej, wykazał, że wykonał w okresie pięciu łat przed upływem 
terminu składania ofert - a jeżełi okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie, co najmniej 
20 sztuk nagrobków z łastrico. Wykonawca zobowiązany był do podania przedmiotu, w tym ilości 
wykonanych nagrobków z łastrico, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane.

Przesłany przez Wykonawcę -  na potwierdzenie spełniania przedmiotowego warunku -  Wykaz usług 
stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ, oraz złożone (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z art. 128 
ust. 1 i ust. 4 ustawy Pzp z dnia 26.05.2021 r., pkt 1) i 2) wezwania) wyjaśnienia i uzupełnienia odnośnie 
złożonych podmiotowych środków dowodowych - nie potwierdziły spełniania przez Wykonawcę warunku 
udziału w  postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej.

Wobec tego, że jedyna oferta złożona w postępowaniu podlegała odrzuceniu, Zamawiający unieważnił 
postępowanie na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp.

Pouczenie:
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury 
określono w ustawie Pzp -  Dział IX „Środki ochrony prawnej”, art. 505-590.

iWrocław, dnia / czerwca 2021 r.



Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 262 ustawy Pzp Wykonawcy, którzy ubiegali się 
o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu, zostaną niezwłocznie powiadomieni o wszczęciu 
postępowania dotyczącego tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmującego ten sam przedmiot 
zamówienia.
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