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D/07/2020/C    Opole, 23.09.2020 r. 

L.dz. DZP: 909/2020                            

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. 

 

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

dokonano: 

  

I. Wykluczenia Wykonawcy POL-AURA ARKADIUSZ ŁAWRYNOWICZ, Różnowo 62E, 11-001 

Dywity, który został wykluczony z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 

ustawy, tj.: nie wykazał braku podstaw wykluczenia. 

 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy oraz nawiązując do zapisów pkt. 7 Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, Wykonawca w terminie trzech [ 3 ] dni po otwarciu ofert, które miało miejsce dnia 

01.09.2020 r., tj. od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Protokołu 

z otwarcia ofert, zobowiązany był przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zwane dalej oświadczeniem. 

 

Wykonawca nie dostarczył Zamawiającemu powyższego oświadczenia, na skutek tego, w dniu 

14.09.2020 r. (pismem nr L.dz. DZP: 861/2020) Zamawiający wezwał Wykonawcę o jego dostarczenie.  

 

Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego. 

 

II. Odrzucenia oferty nr 7 złożonej przez Wykonawcę POL-AURA ARKADIUSZ ŁAWRYNOWICZ, 

Różnowo 62E, 11-001 Dywity, która została odrzucona z przedmiotowego postępowania na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy w związku z art. 24 ust. 4 ustawy, tj.: została złożona przez Wykonawcę 

wykluczonego z udziału w postępowaniu. 
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