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INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCY I WYNIKU POSTĘPOWANIA 

W ZAKRESIE PAKIETU NR 1 

 

Zamawiający - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie 

informuje, iż Wykonawca: Trimed Sp. z o.o., ul. Radzikowskiego 126/14, 31-315 Kraków, podlega 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.) tj. „Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się 

również wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu”, 

Ponadto Zamawiający informuje iż oferta uznana jest za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 

cytowanej ustawy, tj. „Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą” 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 05.12.2012 r. Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z §6 

ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty 

mogą być składane (tj. Dz. U. 2009 nr 226 poz. 1817), zwrócił się do Wykonawcy: Trimed Sp. z 

o.o., ul. Radzikowskiego 126/14, 31-315 Kraków o przedłożenie dokumentu potwierdzającego 

opłacenie polisy ubezpieczeniowej i uzupełnienie tłumaczeń na język polski certyfikatu DET 

NORSKE VERITAS EC CERTIFICATE-FULL QUALITY  ASSURANCE SYSTEM.  

Wykonawca nie uzupełnił dokumentów w wyznaczonym terminie. 

Ponadto na podstawie art. 93 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r  Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje o 

wyniku postępowania (unieważnieniu), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 

odrzuceniu. Oferta złożona przez firmę Trimed Sp. z o.o., ul. Radzikowskiego 126/14, 31-315 

Kraków, podlega odrzuceniu na podstawie art. 24 ust. 4 ww ustawy, a jest to jedyna oferta złożona 

ww postępowaniu. Dlatego postanowiono jak wyżej. 
 

Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy złożyli oferty w/w postępowaniu  

 stron internetowa 

 tablica ogłoszeń 

 a/a 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20092261817

