
ZAMAWIAJĄCY:  

Gmina Glinojeck 

ul. Płocka 12 

06-450 Glinojeck 

 

Znak sprawy: ZP.271.86.2018 

 

Dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,  o wartości 

nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych pn.: „Zakup środków trwałych i oprogramowania koniecznego do 

uruchomienia e-usług” w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej pn. „Wdrożenie e-usług cyfrowych w Urzędzie Miasta i Gminy Glinojeck oraz w 

jednostkach podległych”. 

 

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z 

POSTĘPOWANIA ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

I.  

Działając na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający 

informuje o wykluczeniu Wykonawcy: IT PARTNERS TELCO spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żupniczej 17 z udziału w przedmiotowym 

postępowaniu. 

 

UZASADNIENIE 

 

Zamawiający działając zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) wezwał Wykonawcę IT PARTNERS TELCO spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa, do złożenia wyjaśnień 

odnośnie przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ww. Ustawy, w zakresie 

 oświadczenia Wykonawcy stanowiącego „Wykaz wykonanych dostaw”, przygotowanego w 

oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ, 

 załączonego do oferty dowodu określającego czy dostawy wskazane w „Wykazie 

wykonanych dostaw” zostały wykonane należycie pod nazwą „Referencja”. 

 

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie złożył jakichkolwiek wyjaśnień do 

przedłożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 ww. Ustawy, a zatem nie wykazał w sposób bezsporny spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, a więc podlega wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy. 

 

 

 



II.  

Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający 

zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. 

 

UZASADNIENIE 

W przedmiotowym postępowaniu jedyny Wykonawca, który złożył ofertę w postępowaniu podlegał 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy. Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 4 ustawy, 

ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, a zatem nie została złożona żadna oferta 

niepodlegająca odrzuceniu. 

Wobec powyższego Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie. 

 

 

                                                                                                   W imieniu Zamawiającego: 

 

 

 

 

 

 

Glinojeck, 17 stycznia 2019 roku 


