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GKI 341/8/2010 

 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA  
 

Wójt Gminy Sanok ,38-500 Sanok ,ul. Kościuszki 23, informuje o wyniku postępowania prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: 
 

„Dostawa uŜywanego samochodu śmieciarki na podwoziu samochodu 

cięŜarowego o ładowności 21-23 m3 ” 

1. ZłoŜono ofert 1 

 

Oferta nr 1 Dmytryk Mirosław 

GERMANEXPERT 

ul. Rogowska 7 

54-440 Wrocław 

2. Z postępowania wykluczono wykonawcę : 

Dmytryk Mirosław 

GERMANEXPERT 

ul. Rogowska 7 

54-440 Wrocław 

Uzasadnienie 

Firma została wykluczona z postępowania w związku  z nieuzupełnieniem pomimo wezwania 

brakujących dokumentów wymaganych specyfikacją istotnych warunków zamówienia.  

Zgodnie z pkt 1.3 rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz 

wymaganych dokumentów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu),  naleŜało dostarczyć 

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

Jednocześnie zgodnie z  art. 26 ust.3. ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokumenty 

muszą potwierdzać spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (wymagań 

określonych przez zamawiającego) nie później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania 

ofert, natomiast dokument dostarczony przez Wykonawcę potwierdza spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu na dzień 1.04.2010r. 

W związku z tym, iŜ Wykonawca nie przedłoŜył wszystkich wymaganych dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zostaje wykluczony 

na podstawie art. 24 ust.2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Odrzucono ofert 1 

Oferta złoŜona przez Firmę  GERMANEXPERT Dmytryk Mirosław, ul. Rogowska 7, 54-440 

Wrocław została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania, co zgodnie z art. 24 

ust.4 oznacza, iŜ ofertę uznaje się za odrzuconą. 

 

4. Przetarg uniewaŜniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.Nr 223 z 2007 r, poz. 

1655 z późn.zm.) tj. nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

Sanok 2010-04-06 


