
Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy  

i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
 

Zamawiający – Instytut Nawozów Sztucznych zawiadamia, iż unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa i montaż automatycznych, 

dwuskrzydłowych drzwi przesuwowych – szt. 2, z, Nr sprawy INS/NO-38/2010. 

 

 

Uzasadnienie 
Na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego, gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od 

wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. 

 

Podsumowanie wyboru: w postępowaniu złożono 1 ofertę firmy „DORMA Polska” Sp. z o.o.,  

ul. Warszawska 72, 05-520 Konstancin-Jeziorna.  

 

Wykonawca wykluczony: „DORMA Polska” Sp. z o.o.  

Uzasadnienie faktyczne:  

Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.  

Dnia 20.07.2010 r., Wykonawca został wezwany do uzupełnienia oferty poprzez dostarczenie brakujących 

dokumentów i dokumentów zawierających błędy, w wyznaczonym terminie tj. do dnia 23.07.2010 r. do godz. 

14:00, Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów: 

-   brak pełnomocnictwa dla Pani Anny Pawlikowskiej-Przepióra do reprezentowania firmy „DORMA Polska” 

Sp. z o.o.  

-  niepotwierdzona przez osobę uprawnioną kopia KRS.   

Uzasadnienie prawne:  

art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, 

poz. 1655 ze zm.). 

 

Stosownie do art. 93 ust. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.), Zamawiający zawiadamia niniejszym o unieważnieniu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa i montaż automatycznych, dwuskrzydłowych 

drzwi przesuwowych – szt. 2, Nr sprawy INS/NO-38/2010, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy, w 

związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego 

wykluczeniu. 

 

Środki ochrony prawnej:  

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) - dział VI „Środki ochrony prawnej”. 

   

 

Puławy, 28.07.2010 r. 

 

 


