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D/07/2020/A                                                                               Opole, 28.05.2020 r.  

L.dz. DZP: 468/2020                               

Do: 

Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 

udzielonego jako część zamówienia, określonego w Planie Zamówień Publicznych Zamawiającego, o wartości 

szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawą”, pn.: Zakup 

różnych produktów medycznych i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego, Część nr 6: 

Zakup innych odczynników do celów dydaktycznych na potrzeby Zakładu Biochemii Klinicznej na Kierunku 

Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego oraz , Część nr 8: Zakup innych materiałów laboratoryjnych na potrzeby 

Zakładu Biochemii Klinicznej na Kierunku Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego. 

 

I. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu 

dokonano WYKLUCZENIA. 
 

Wykonawca Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „Chemland” Zbigniew Bartczak, ul. Usługowa 3, 

73-110 Stargard, zwany dalej Wykonawcą, został z przedmiotowego postępowania wykluczony  

na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy, tj.: nie wykazał braku podstaw wykluczenia. 
 

Wykonawca wraz z ofertą dostarczył Zamawiającemu oświadczenie pn.: Oświadczenie Wykonawcy składane  

na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące 

przesłanek wykluczenia  z postepowania oraz dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w którym Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
 

W przedmiotowym oświadczeniu Wykonawca nie zawarł treści dotyczących przesłanek wykluczenia,  

tj. że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. W związku  

z powyższym Zamawiający wezwał Wykonawcę do dostarczenia dokumentu potwierdzającego brak 

podstaw wykluczenia, tj.: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej 

dalej SIWZ. 
 

Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego. 

 

II. Mając na uwadze pkt. I niniejszego pisma, oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo 

Techniczno-Handlowe „Chemland” Zbigniew Bartczak, ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard została 

ODRZUCONA z części nr 6 i z części nr 8 przedmiotowego postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 

ustawy, tj.: została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 
 

W związku z powyższym należy stwierdzić o odrzuceniu oferty Wykonawcy jako w pełni uzasadnione  

i stanowiące obowiązek Zamawiającego.  

 

III. Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy Zamawiający zawiadamia,  

że przedmiotowe postępowanie w części nr 6 i w części nr 8 zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 

pkt 1 ustawy, tj.: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

Z-ca Kanclerza 
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