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Kraków, 13.01.2016r. 

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Opracowanie dokumentacji i obsługa 

 riggingów podczas imprez odbywających się w TAURON Arena Kraków”. NR REFERENCYJNY 

 SPRAWY: ARM/09/2015 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

Działając na podstawie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Agencja Rozwoju Miasta S.A. , jako Zamawiający, informuje, 

że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Opracowanie dokumentacji 

i obsługa riggingów podczas imprez odbywających się w TAURON Arena Kraków” NR REFERENCYJNY 

SPRAWY: ARM/09/2015 zostało unieważnione z przyczyn wskazanych w przepisach art. 93 ust. 1 pkt 1 tej 

ustawy – w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

Uzasadnienie unieważnienia – w postępowaniu, w wyznaczonym terminie (17.12.2015r. godz. 10.00) 

złożono jedną ofertę: Tomasz Łopuszyński ul. Kopernika 14/17, 40-066 Katowice z ceną ofertową 

137 760,00 PLN brutto. 

Wykonawcę wykluczono na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) – Wykonawca nie wykazał spełniania warunków 

udziału w postępowaniu. Wykonawca, mimo wezwania w trybie przepisów art. 26 ust. 3 w związku z art. 25 

ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. – nie uzupełnił w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów:  

- opłaconej polisy lub innego dokumentu z którego by wynikało, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę co najmniej 1 000 000 PLN 

i tym samym nie spełnił jednego z warunków udziału w postępowaniu, to jest warunku dotyczącego sytuacji 

ekonomicznej i finansowej, określonego w pkt 5.5. SIWZ. 

Zgodnie z art. 24 ust.4 ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  
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