Olsztyn, dnia 24.03.2017 r.
Do wiadomości
Wykonawców
Dotyczy: III LO.2511.1.2017
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu unijnego „eLO3”.
ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(dalej ustawa Pzp) w imieniu III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie informuję, że z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego w
ramach projektu unijnego „e-LO3” na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp wykluczono
następujących Wykonawców:
- Prime Computers Dariusz Leszczyński, ul. Kraszewskiego 15 A, 50-229 Wrocław,
- Cortland Sp. z o. o., ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań.
Oferty Wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy
Pzp.
UZASADNIENIE

Prime Computers Dariusz Leszczyński, ul. Kraszewskiego 15 A, 50-229 Wrocław:
Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) należało
do oferty załączyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ)
zgodnie z punktem 10.1 SIWZ. Wykonawca nie załączył do oferty w/w dokumentu. Na
podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający w dniu 15.03.2017 r. zwrócił się do
Wykonawcy z wezwaniem do uzupełnienia brakującego dokumentu w terminie do dnia
20.03.2017 r. Wykonawca do chwili obecnej nie dostarczył wymaganego dokumentu.
Wykonawca został wykluczony z postępowania, gdyż nie wykazał braku podstaw
wykluczenia.
Cortland Sp. z o. o., ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań:
Wykonawca zamieścił w ofercie oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, jednak jest ono niekompletne, gdyż nie jest w nim wykreślony
jeden z dwóch punktów, co jednoznacznie określałoby, czy Wykonawca należy, czy nie
należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, co należy
traktować jako brak oświadczenia. Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający w
dniu 15.03.2017 r. zwrócił się do Wykonawcy z wezwaniem do uzupełnienia oferty o
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
terminie do dnia 20.03.2017 r. Wykonawca przysłał skan w/w oświadczenia, które wcześniej
zamieścił w ofercie. Dnia 23 marca 2017r. Wykonawca dostarczył tak samo wypełnione
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. A więc w dalszym ciągu Zamawiający
nie wie, czy Wykonawca należy, czy nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Tym samym należy przyjąć, że brak jest wymaganego
oświadczenia. Wykonawca został wykluczony z postępowania, gdyż nie wykazał braku
podstaw wykluczenia.

