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- Strona internetowa prowadzonego postępowania - 
 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu  
Części 3 postępowania 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                            
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:  
„Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła                                             
w Gminie Opoczno” 
 

Część 3– Zaprojektowanie, dostawa, montaż  i uruchomienie instalacji kotłowni 

gazowych dla budynków użyteczności publicznej  
 

 Zamawiający, Gmina Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, działając 

na podstawie art. 260 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r, poz. 1710 ze zm.) – dalej „ustawa Pzp”  informuje 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu Części 3 postępowania                               

o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia Części 3: 

Wykonawca ASH Remigiusz Skowroński, ul. Słowackiego 20a, 07-417 Ostrołęka, 

którego oferta została najwyżej oceniona w dniu 07.09.2022r. został wezwany 

przez Zamawiającego na podstawie art. 126 ust.1 ustawy Pzp do złożenia 

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wymaganych 

zgodnie z zapisami Rozdziału 8 SWZ. Zamawiający wyznaczył Wykonawcy termin 

na złożenie dokumentów do dnia 20.09.2022r. Wykonawca w wyznaczonym 

terminie nie odpowiedział na wezwanie i nie złożył wymaganych dokumentów. 
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Zamawiający w dniu 23.09.2022r.  na podstawie art. 128 ust.1 ustawy Pzp wezwał 

Wykonawcę do złożenia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 

dowodowych. Zamawiający wyznaczył Wykonawcy termin na złożenie 

dokumentów do dnia 29.09.2022r. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie 

odpowiedział na wezwanie i nie złożył wymaganych dokumentów.      

W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu  na podstawie art. 
226 ust.1 pkt 2) lit c) ustawy Pzp, tj. „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli 2) została 
złożona przez Wykonawcę: c) 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 postepowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub 
innych dokumentów lub oświadczeń”.  
Oferta Wykonawcy ASH Remigiusz Skowroński, ul. Słowackiego 20a, 07-417 
Ostrołęka jest jedyną ofertą jaka została złożona w ramach Części 3 zamówienia. 
 
Uzasadnienie prawne unieważnienia Części 3: 
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 255 pkt 2) 

ustawy Pzp, tj. „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 

jeżeli: wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo 

oferty podlegały odrzuceniu”. 

  
  

 

Zatwierdził: 

Burmistrz Opoczna 

(…) Dariusz Kosno 


