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MOPR.D-OR.333-10.8.2019.4
Otrzymują
Uczestnicy postępowania
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego: „Dostawa opału wraz transportem na terenie miasta Lublin dla
podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w sezonie grzewczym
2019/2020 i 2020/2021” nr postępowania MOPR.D-OR.333 - 10.8.2019/D
INFORMACJA O WYKLUCZENIACH I ODRZUCENIACH
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, działając na podstawie art. 92 ust. 1
pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r.
poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że w przedmiotowym
postępowaniu Wykonawca – Węgrzyn TSL Adrian Węgrzyn, Kuźniaki 20,
26-067 Strawczyn został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp,
tj. Wykonawca nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
Uzasadnienie:
Zgodnie z pkt 10.3. SIWZ (Rozdział I IDW) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona
w Rozdziale 3 SIWZ (Załącznik Nr 4).
Zamawiający w dniu 23.09.2019r. umieścił na swojej stronie internetowej
informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wykonawca w terminie 3 dni
nie uzupełnił przedmiotowego dokumentu.
Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, pismem
l.dz. MOPR.D-OR.333-10.8.2019.3 wezwał Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu
potwierdzającego brak podstaw wykluczenia.
W przewidzianym terminie tj. do dnia 30.09.2019r. Wykonawca nie uzupełnił
przedmiotowego dokumentu, a tym samym nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału
w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo
ofert, lub nie wykazał braku podstaw do wykluczenia.
Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą

