
  Gorzów Wlkp., dnia 08 kwietnia 2009r.

Nr sprawy: DPS/1/2009

Wykonawca: 

Apteka pod Orłem Sp. z.o.o. 
ul. Strzelecka 12 
66-400 Gorzów Wlkp.
 

 

                                      INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCY  

 Działając  na  podstawie  art.  24  ust.  2,  pkt  3  w związku  z  art.  22  ust.  2  ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) zawiadamiam o wykluczeniu 

Wykonawcy  Apteka  pod  Orłem Sp.  z  o.o.  ul.  Strzelecka  12  66-400  Gorzów Wlkp.  z  udziału

w postępowaniu o zamówienie publiczne i odrzuceniu oferty na postawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.). 

Przedmiot zamówienia

 Dostawa  produktów farmaceutycznych  i  materiałów medycznych  zgodnie  z  załączonym 

wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.  

 Podstawa wykluczenia  

Zamawiający wyklucza Wykonawcę z przedmiotowego postępowania (art. 24, ust. 2, pkt 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych  Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.)  ze względu na 

niezłożenie  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunku  udziału  w  przedmiotowym 

postępowaniu wynikającego z art. 22 ust. 1 pkt 1  ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2004r.  Nr  19,  poz.  177,  z  późn.  zm.)  tj.,  posiadanie  uprawnień  do  wykonywania  określonej 

działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.     

 Uzasadnienie

W   treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  ogłoszeniu  o  zamówieniu

w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 45277 - 2009  z dnia 04 marca 2009r. oraz zmianie do 

ogłoszenia  62444  –  2009  z  dnia  13  marca  2009r.,  Zamawiający  określił  warunki  udziału

w postępowaniu,  jakie mają  spełniać ubiegający się o udzielenie zamówienia Wykonawcy.  

W  pkt.  VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia  oraz w  Sekcji  III.2 Biuletynu 

Zamówień Publicznych,  a  także  na  stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej nr 1 im. Marie 

Juchacz w Gorzowie Wlkp. – ogłoszenie o zamówieniu, działając  na  postawie Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 mają 2006r. w  sprawie rodzajów dokumentów jakich możne 

żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 



2006r. Nr 87, poz. 605), Zamawiający wymagał  m.in. złożenia z ofertą: 

1. Aktualnej   informacji  z  Krajowego Rejestru  Karnego w zakresie  określonym w art.  24

ust.  1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.

2. Aktualnej  informacji  z  Krajowego  Rejestru  Karnego  w  zakresie  określonym  w  art.  24

ust.  1  pkt  9  ustawy,  wystawiona  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy przed  upływem terminu 

składania ofert.

Ponieważ  wykazane  przez  Wykonawcę  dokumenty  nie  spełniały  warunku  udziału  w 

przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający działając na mocy art. 26 ust. 3 w związku z art. 25 

ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) 

wezwał  Wykonawcę  w  dniu  22  marca  2008r.  do  uzupełnienia  dokumentów,  potwierdzających 

spełnienie warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu z art. 22 ust. 1, pkt 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.). 

 Żądane dokumenty należało przesłać na adres Zamawiającego – Dom Pomocy Społecznej

nr  1  im.  Marie  Juchacz  w Gorzowie  Wlkp.,  w terminie  do  dnia  02 kwietnia  2009r.  Wezwany 

Wykonawca  złożył niekompletne dokumenty w  dniu 27 marca 2009r. i do dnia 02 kwietnia 2009r., 

nie  uzupełnił  ich.  Tym  samym  uznaje  się,  iż  Wykonawca  nie  spełnia  warunków  udziału

w przedmiotowym postępowaniu wynikających z art.  22 ust.  1 pkt.  1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych  (Dz.  U.  z  2004r.  Nr  19,  poz.  177,  z  późn.  zm.)  i  wyklucza  się  Wykonawcę

z przedmiotowego postępowania, a  ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaję się za odrzuconą. 

 

Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, których procedury 

określono  w  postanowieniach  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia,  przepisach  ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, z późn. 

zm.) 

 

 

                                                                        


