
 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 
ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, e-mail:info@dzieciecyszpital.pl                         

Konto: Bank PeKaO SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Szpital akredytowany                                                    Certyfikat ISO 9001:2008                                      

 

 

Kraków,  10 czerwca 2016r. 

 

wg rozdzielnika 

 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-12/16 

Przetarg nieograniczony pn. "Roboty budowlane polegające na remoncie łazienki na Oddziale 

Pulmonologicznym, Oddziale Dzieci Starszych oraz remoncie pomieszczenia socjalnego Pracowni RTG" 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY ORAZ 

UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie informuje, iż 

Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa „PROZBUD” Zdzisława Woszczek, ul. Kapelanka 11, 30-347 

Kraków został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.2 pkt. 4) ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r. poz. 2164). Zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę wykonawcy wykluczonego 

uznaje się za odrzuconą. 

 

Uzasadnienie: 

 

W dniu 06.06.2016r. na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r. poz. 2164)  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. 

Ludwika w Krakowie wezwał Wykonawcę do uzupełnienia: 

 

 

1) Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania (data rozpoczęcia-data zakończenia) i podmiotów, na rzecz 

których roboty zostały wykonane oraz dowodów, dotyczących najważniejszych robót, określające czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz musi zawierać co najmniej roboty 

budowlane, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i 

doświadczenia – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

Obowiązkiem wykonawcy jest wskazanie w wykazie co najmniej dwie (2) roboty budowlane, 

zrealizowane w ramach odrębnych umów, obejmujące swym zakresem remont  pomieszczeń w 

obiektach służby zdrowia, każda o wartość nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto. 

Wykonawca dołączył do oferty wykaz robót, jednakże wykaz ten nie zawiera robót, o których mowa 

wyżej.  

 

 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30337/Obwieszczenie_tekst_jednolity_ustawy_Pzp.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30337/Obwieszczenie_tekst_jednolity_ustawy_Pzp.pdf
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2) Opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższa niż: 20 000,00 złotych. Do oferty należy dołączyć 

potwierdzenie opłacenia polisy lub fakt jej opłacenia musi wynikać z treści dokumentu. Jeżeli fakt 

opłacenia polisy nie wynika wprost z załączonego do oferty dokumentu, Wykonawca jest 

zobowiązany dołączyć inny dokument potwierdzający opłacenie składki (np. kopia przelewu składki, 

potwierdzenie ubezpieczyciela). 

Wykonawca dołączył do oferty polisę, jednakże  nie wynika z niej fakt, iż jest ona opłacona.  

 

Wykonawca nie uzupełnił ww. dokumentów w wskazanym terminie tj. do dnia 10.06.2016 r. do godz. 

10.00. 

 

W związku z powyższym Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w 

Krakowie informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 

1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r. poz. 2164), ponieważ nie złożono żadnej 

oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

 Wykonawca, który złożył ofertę w/w postępowaniu  

 strona internetowa 

 tablica ogłoszeń 

 a/a 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30337/Obwieszczenie_tekst_jednolity_ustawy_Pzp.pdf

