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Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY
Dotyczy: Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Józefów - etap II.
Oferta złożona przez: Bakamax Spółka z o.o. Iwanowice Małe, ul. Długa 67, 42-152 Opatów
Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, że w przedmiotowym postępowaniu Państwa
oferta została odrzucona.
Uzasadnienie faktyczne:
Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz
adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
Wykonawca nie złożył samodzielnie ww. oświadczenia w wyznaczonym terminie, nie odpowiedział
również na wezwanie do złożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3. W powyższych okolicznościach
należy uznać, że wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania, poprzez
nieprzedłożenie wymaganego przez zamawiającego, a niezbędnego do przeprowadzenia postępowania
(oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania) oświadczenia.
Uzasadnienie prawne:
Mając na uwadze powyższe, Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału
w postepowaniu, a jego oferta zostaje wykluczona ( art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp). Ofertę Wykonawcy
wykluczonego uważa się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 Pzp).

