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Legnica, dnia 11.04.2022r. 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

NZP/105/2022 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO NA CZĘŚĆ NR 1 I NR 2 ZAMÓWIENIA 

 

1. Nazwa Zamawiającego: 

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  

ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica 

 

2. Ogłoszenie o zamówieniu: 

 zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.03.2022r.  

pod numerem: 2022/BZP 00100454/01, 

 udostępniono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 

https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk. 

 

3. Tryb postępowania i rodzaj zamówienia (podstawa prawna): 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 

Pzp” oraz w art. 276-296 ustawy Pzp. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej  

w złotych równowartości kwoty 215 000 euro, rodzaj zamówienia- usługi. 

 

W związku z prowadzonym przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o. o. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług 
sprzątania na potrzeby Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o. o. z podziałem na części -NZP/NC/3/2022 Zamawiający, działając na podstawie 
art. 260 ust. 1 i 2 ustawy Pzp informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty  
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na część nr 1 i nr 2 
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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4. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
odrzucono następujące oferty: 

1) ofertę nr 3 złożoną na część nr 1 zamówienia przez Wykonawcę ORION NEXT Sp. z o. o. 
Podstawa prawna odrzucenia oferty: art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, który stanowi: 
„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli (…) wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób 
nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą  
lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3”. 

2) ofertę nr 1 złożoną na część nr 1 i nr 2 zamówienia przez Wykonawcę PIAST GROUP Sp. z o. o. 
Podstawa prawna odrzucenia oferty: art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy Pzp, który stanowi: 
„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli (…) została złożona przez Wykonawcę podlegającego 
wykluczeniu z postępowania”.  

3) ofertę nr 2 złożoną na część nr 1 i nr 2 zamówienia przez Wykonawcę P&P BUSINESS GROUP  
Sp. z o. o. 
Podstawa prawna odrzucenia oferty: art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy Pzp, który stanowi: 
„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli (…) została złożona przez Wykonawcę podlegającego 
wykluczeniu z postępowania”.  

 

5. Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na część nr 1  
i nr 2 zamówienia 

Uzasadnienie:  

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało podzielone na dwie 
części, a przed upływem terminu składania ofert zostały złożone odrębne oferty przez trzech 
Wykonawców, tj. PIAST GROUP Sp. z o. o. (oferta nr 1 złożona na część nr 1 i nr 2 zamówienia),  
P&P BUSINESS GROUP Sp. z o. o. (oferta nr 2 złożona na część nr 1 i nr 2 zamówienia) oraz ORION 
NEXT Sp. z o. o. (oferta nr 3 złożona na część nr 1 zamówienia). 

Zamawiający pismem z dnia 08.04.2022r. (znak pisma: NZP/103/2022) dokonał czynności 
odrzucenia oferty złożonej na część nr 1 zamówienia przez Wykonawcę ORION NEXT Sp. z o. o.  
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, ponieważ w/w Wykonawca nie wniósł wadium przed 
upływem terminu składania ofert. Następnie pismem z dnia 11.04.2022r. (znak pisma: 
NZP/104/2022) Zamawiający dokonał czynności odrzucenia ofert złożonych na część nr 1 i nr 2 
zamówienia przez Wykonawców PIAST GROUP Sp. z o. o. oraz P&P BUSINESS GROUP Sp. z o. o.  
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy Pzp, ponieważ w/w Wykonawcy podlegają 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust. 1 
pkt 5 ustawy Pzp ze względu na przynależność do tej samej grupy kapitałowej. 

Reasumując, wszystkie oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na część nr 1 i nr 2 zamówienia podlegają odrzuceniu, czego skutkiem jest 
konieczność unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na część nr 1 i nr 2 
zamówienia na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, który stanowi: „Zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (…) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie  
do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu (…).” 
 

6. Informacja o środkach ochrony prawnej: 

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w ustawie Pzp – „Dział IX. Środki 

ochrony prawnej” oraz w pkt XXXI. Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Z poważaniem 

Bogusław Graboń – Prezes Zarządu 


