
 

 

  
 

BGO-BGZ.261.13.2022.AM Warszawa, 22 sierpnia 2022 r. 

Do Wykonawców 
 
          
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

pn. „Dostawa wraz z montażem mebli biurowych” – część II zamówienia 
 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że unieważnił 
przedmiotowe postępowanie w części II zamówienia na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, który stanowi, że: 
„„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu”.  

 

Zamawiający informuje, że wszystkie złożone w przedmiotowym postępowaniu w części II zamówienia oferty 
zostały odrzucone: 

1. Oferta nr 1 złożona przez TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa została odrzucona 
na podstawie: 
1) art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp, który stanowi, że: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została 

złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie … przedmiotowego środka 
dowodowego…”; 

2) art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp, który stanowi, że: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie 
wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą”. 
 

W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych oraz nie wyraził 
pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą i ważności wadium. 

2. Oferta nr 2 złożona przez JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa została odrzucona na 
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp, który stanowi, że: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została 
złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie … przedmiotowego środka 
dowodowego…”. 

W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył wszystkich przedmiotowych środków dowodowych. 

3. Oferta nr 5 złożona przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o., ul. Aleja Solidarności 15, 
15-751 Białystok została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp, który stanowi, że: 
„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym 
terminie … przedmiotowego środka dowodowego…”. 

W wyznaczonym terminie Wykonawca nie złożył wszystkich przedmiotowych środków dowodowych. 
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