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Kudowa Zdrój, 25.03.2020. 

        Wykonawcy wszyscy 

ZAWIADOMIENIE 

o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu ofert. 

Park Narodowy Gór Stołowych jako Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 

2 I 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst publicznych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843,) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie prac związanych z 

czynną ochroną ekosystemów leśnych w PNGS w 2020 roku. 

Zawiadamia o Wykluczeniu 2 wykonawców: 

1. Firma Handlowo – Usługowa Bolesław Młot, Łężyce 19, 57-340 Duszniki Zdrój 

 - Dla Części III 

Podstawa faktyczna:  

Wykonawca nie wykazał spełnienia warunku dotyczącego posiadania zdolności 

technicznej i zawodowej w zakresie potencjału technicznego. Wezwany w dniu 19.03.2020 do 

uzupełnienia dokumentów w terminie dokumenty uzupełnił, lecz załączone dokumenty nie 

potwierdziły spełnienia warunku posiadania wymaganego potencjału technicznego. 

Podstawa prawna: 

Art. 24. Ust.1 pkt.12 ustawy PZP 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

12) 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 

2. Firma Handlowo - Usługowa Monika Tylza, Łężyce 39, 57-340 Duszniki Zdrój 

–  Dla Części nr I 

Podstawa faktyczna:  

Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wezwany w dniu 

18.03.2020 do uzupełnienia dokumentów potwierdzających posiadanie zdolności technicznej 

do realizacji zamówienia, w wyznaczonym terminie do dnia 23.03.2020. do godziny 10:00 nie 

uzupełnił wymaganych dokumentów. Również w wyznaczonym terminie nie wpłynął od 

wykonawcy żaden wniosek o przedłużenie terminu na uzupełnienie dokumentów. 
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1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
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Jednocześnie Zamawiający informuje iż na podstawie przepisu art. 24 ust. 4 Pzp, o brzmieniu 

„ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą” Uznaje oferty wykonawców: 

1. Firma Handlowo – Usługowa Bolesław Młot, Łężyce 19, 57-340 Duszniki Zdrój  

2. Firma Handlowo - Usługowa Monika Tylza   Łężyce 39, 57-340 Duszniki Zdrój  

ZA ODRZUCONE. 

     

         Kierownik Zamawiającego 
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