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Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych,'STAN-EKO"
stanislaw Drzewiecki
ul. Zalewowa619
82-120 Krynica Morska

doĘc4l: postępowania prowadzonego w trybie przetarga nieograniczonego na ,,usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych ze wsrystkich nieruchomości w granicach administraryjnych
Gminy Miasta Krynica Morska" znak sprawy: ZP.271.2.20

ZAWIADOMIENIE
o wykluczeniu z postępowania

Dzińając na podstawie art. 24 llst. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 29 sĘczria 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (Dz, U. z ż019 r. poz. 1843 z poź. zm.), uprzejmie informuję, ze Wykonawca

Przedsiębiorstwo Usfug Komunalnych ,,STAN-EKO" Stanisław Drzewiecki, ul. Zalęwowa 619 82-120

Krynica Morska w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Usługi w zakresie

odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych

Gminy Miasta Krynica Morska", zostaje wykluczony.

UZASADNIENm

Pismem ZP.27I.2-4.20 z dnia 03.04.2020r. Zamavłiający wystąpił do oferenta o wyjaśnienie

informacji w złożonych dokumentach (wykaz usług i wykaz sprzętu) potwierdzających, że spełnia

warunki ldzińu w postępowanil oraz, że nie zachodzi wobec niego podstawa do wykluczenia

z postępowania.

Wykonawca do dnia wskazanego w wezwaniu, tj. 08.04.2020r. nie uzupełnił w/w

dokumentów.

Pismem ZP.271.2-4a.20 z dnia 09.04.2020r. Zamawiający ponownie wystąpił do oferenta

o wyjaśnienie i uzupełnienie poprawionych dokumentów (wykaz usług i v,ykaz sprzętu)

potwierdzających, że spełnia warunki udziŃa w postępowanil oraz, że nie zachodzi wobec niego

podstawa do wykluczenia z postępowania, pod rygorem wykluczenia z postępowania i zatrzymania

wadium zgodnie z art. 46 ust 4a ustawy PzP.

Wykonawca do dnia wskazanego w wezwaniu, tj. I4.04.żOżOr. nię uzupełnił Ww

dokumentów.

W t}"m stanie rzeczy, na podstawie art.24 ust, i pkt. 12 ustawy Prawo zarnówień publicznych

(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 wykluczenia;), należŃo wykluczyó Wykonawcę

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,,STAN-EKO" Stanisław Drzewiecki, ul. Zalewowa 619 82-120

Kr5mica Morska.

Zgodnie z art.24 ust. 4 ofertę nr 3 wykonawcy wykluczonego uzraje się za odrzuconą,

Zpoważaniem

Otrzy,nlują:
1 StronaintemetorvaZanlarviającego
2 ala

Morska

Swat


