16-300 Augustów, ul. 3-go Maja 29

REGON 79067CW

Augustów, dnia 28.11.2018 r.

Nr sprawy: OP.272.17.2018
Wszyscy wykonawcy
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczoneRO pn.
Augustowska Grupa Zakupowa. Dostawa enerRii

elektrycznej w

okresie

od 01.01.2019 r.

do 31.12.2019 r.
ZAWIADOMIENIE
O WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Augustowska Grupa Zakupowa.
Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r." - nr postępowania
OP.272.17.2018.
Ogłoszenie

o

zamówieniu

zostało

zamieszczone

w

Biuletynie

Zamówień

Publicznych

w dniu 29-10-2018 r., Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami została
zamieszczona

na

stronie

internetowej

www.augustowski.home.pl;

http://bip.st.augustow.wrotapodlasia.pl/ogLprzetl.html w dniu 29-10-2018 r.
W postępowaniu złożono 3 oferty.
Zgodnie z dyspozycją art. 92 ust l pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
/dalej ustawa Pzp/ zawiadamiam o wykluczeniu (na podstawie art. 24 ust.l pkt 12 ustawy Pzp) z
postępowania wykonawcy Orange Energia Sp. z o.o. , Al. Jerozolimskie 160, 02-263 Warszawa oraz
odrzuceniu (na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Pzp) oferty wykonawcy wykluczonego z postępowania
Orange Energia Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 160, 02-263 Warszawa.
UZASADNIENIE
Uzasadnienie prawne wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty:
Wykluczenie wykonawcy:
Art. 24 ust.l pkt 12 ustawy Pzp - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę,
który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Odrzucenie oferty
Art. 24 ust. 4 ustawy Pzp -„Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą".
Uzasadnienie faktyczne wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty:
W dniu 6 listopada 2018 r Zamawiający (na podstawie art. 26 ust 2 ustawy Pzp) wezwał Wykonawcę
do złożenia dokumentów

i oświadczeń

potwierdzających spełnienie warunków udziału w

postępowaniu (zgodnie z Rozdziałem VII SIWZ). W wyznaczonym terminie wykonawca nie złożył
wszystkich żądanych dokumentów. Wobec tego zamawiający w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwał
do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz w
trybie art. 26 ust.4 do złożenia wyjaśnień. W wyznaczonym terminie wykonawca nie uzupełnił
żądanych dokumentów.
Wobec faktu nie uzupełnienia w wyznaczonym terminie przez wykonawcę dokumentówr&iym samym
nie wykazania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, wykonawca zoptał wykluczmy
na podstawie art. 24 ust. l pkt 12 ustawy Pzp.
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