Zamawiający:
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Znak sprawy: AF-272-1/2021

Informacja o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty
oraz powtórzeniu czynności oceny i badania ofert
Dotyczy:

przetargu

nieograniczonego

pn.

Pełnienie

funkcji

inspektora

nadzoru

budowlanego przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku
biurowego o budynek laboratoryjno-biurowy (nowe skrzydło) z garażem podziemnym,
naziemnymi

miejscami

postojowymi,

wewnętrznym

układem

komunikacyjnym

i

infrastrukturą techniczną oraz przebudową wjazdu, na działkach nr 359/5 i 359/4 (część)
obr. 44 Krowodrza, ul. Wybickiego 7A, Kraków), zwane dalej także „Postępowaniem”.

Działając na podstawie art. 16 ust. 2 Praw zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019

ze

zm.),

Zamawiający

unieważnia

przeprowadzoną

czynność

wyboru

najkorzystniejszej oferty dokonaną w dniu 14 maja 2021 r. oraz zawiadamia o powtórzeniu
czynności oceny i badania ofert złożonych w Postępowaniu.
W trakcie oczekiwania na możliwość podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego,
Zamawiający wszedł w posiadanie informacji, które mogły mieć wpływ na wynik
Postępowania. Po dokonaniu analizy dokumentów i próbie wyjaśniania wątpliwości,
Zamawiający

dopatrzył

się

rozbieżności

związanych

z

podmiotowymi

środkami

dowodowymi złożonymi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w Postępowaniu,
przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
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Mając na uwadze, że dokonując wszystkich czynności w Postępowaniu, należy mieć na
uwadze przede wszystkim cel postępowania, którym jest zawarcie ważnej i nie
podlegającej unieważnieniu umowy o zamówienie publiczne, Zamawiający podjął decyzję
o unieważnieniu czynności wyboru oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny
ofert.

Z wyrazami szacunku
dr hab. inż. Michał Kopacz
profesor instytutu
Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych
(podpis elektroniczny)
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