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wg rozdzielnika 

 
 
NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-14/16 
Przetarg nieograniczony pn. " Roboty budowlane polegające na dobudowie szybu windowego wraz z dostawą         i 
montażem windy oraz robotami towarzyszącymi w Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie " 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie informuje, iż Wykonawca: TOMAX sp. z 

o.o., 33-100 Tarnów, ul. Bernardyńska 15/9 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, zwanej dalej „ustawa”) ponieważ nie wykazał spełnienia warunków 
udziału w postępowania.  
 
Uzasadnienie: 
 
W dniu 10.06.2016r. Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy wezwał Wykonawcę do uzupełnienia: 
1) Nowego zobowiązania podmiotu trzeciego,  
Wykonawca załączył do oferty zobowiązanie jednakże nie wynikał z niego zakres udostępnionych wykonawcy zasobów. 
Jednocześnie, Zamawiający wskazał, że zobowiązanie innego podmiotu do udostepnienia zasobów wykonawcy winno 
zawierać sposób wykorzystania udostępnionych zasobów, czego załączone do oferty zobowiązanie nie regulowało.  
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 niższą 
niż: 400 000,00 złotych.  
Wykonawca dołączył do oferty niekompletną polisę, bowiem nie zawiera ona str. nr 2.  
 
Wykonawca nie uzupełnił ww. dokumentów we wskazanym terminie tj. do dnia 13.06.2016 r. do godz. 10.00. 
Wykonawca w dniu 13.06.2016r. (o godzinie 09:34) przekazał pocztą elektroniczną wyjaśnienie i uzupełnienie dokumentów. 
Jednakże uzupełnione dokumenty nie zostały przekazane w wymaganej formie (tj. pisemnej). 
 
 
Nawiązując do powyższego Zmawiający informuje również, iż zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę wykonawcy wykluczonego 
uznaje się za odrzuconą. 
 

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 
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