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ZAMAWIAJ4IY:
Gmina Kolbus:zowa

ul. Obroric6w Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa

Kolbuszowa, d ia 19 czerwca2079 r.

INFORMACJA

IU WYKONAW

I ODRZUCENIU OFERTY

Dotyczy postgpowania o nazwi,;: ,,Budowa oSwietlenia ul. Nowe Miastp w Kolbuszowej"

Ogloszenie o za.m6wieniu nr 550687-N-2019 z dnia2019-05-22

| , Zamawiajqcy tj . Gmina Kolbuszowa, ul. Obroric6w Pokoj u 2l , 36-100 (olbuszow a dzialajqc

na podstawie art. 24 ust. I pkt. lL2 oraz art.24 ust.4 Ustawy z dnia29 stybznia2}O4 r. - Prawo

zam6wieri publir;znych (tj. Dz. U.22018 r. poz. 1986 zpo2n. zm.) dalej ustawy pzp, informuje

o wykluczeniu v'.ykonawcy z postgpowania:

TELEBUD Sp. z o.o.

ul. Piaskowa 18,36 - 100 Kolbuszowa

UZASADNIENIE

Podstaw4 wykluczenia jest brak w ofercie dokumentu poSwiadczajEcego brak podstarv

do wykluczenia wykonawcy z udzialu w postgpowaniu tj.
- DoSwiadczenie wykonawcy: 'Wykonawca spelni ten warunek udzialu w postgpowaniu, jeZe.li

wykahe, ze: wykonal w ci4gu ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert (a jezeJti

okres prowadzenia dzialalno(;ci jest kr6tszy - w tym okresie): minimum jedn4 robotg

polegaj4c4 na trudowie lub pruebudowie oSwietlenia ulicznego o wartoSci nie mniejszej

ni2: 50 000.00 zll brutto.



nym w trybie przetargu nieograniczonego
zastosowat att"'Z4aaustawypzp.w oparciu o zapisy art.24aa.ust. 1 ustawy pzp,zarnawiajqcy
moze najpierw dokonai oceny oferty, a nastgpnie zbada6, czy wykonawca, kt6rego ofefta
zostala oQeniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczen iuorazspelnia warunki udziatu

ewidziana w SIWZ. Dlatego tel, Zamawiaj4cy

na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy pzp wezwal

6tszymni2 5 dni, terminie aktualnych nadzien
erdzajqcy ch spelnienie vtymaga| okreslonych

ptzezzamawiajqcego oraz braku podstaw wykluczenia, o kt6rych mowa w art.25 ust. 1 ustawy

7 czerwca 2019 r. znak: 2p.271.1.24.201t).

twierdzaj4cego brak podstaw wykluczenia

enie Wykonawcy, 2e w ciqgu ostatnich 5 lat

i okres prowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy _

otg polegaj Ec4 na budowie lub przebudowie
oswietlenia ulicznego o wartosci nie mniejszej ni2:50 000,00 zl.w dniu 17 czerwca20lg r.
wykonawpa zlazyl wyjasnienie, z kt6rego wynika, ze nie posiada on doswiadczeni*
wymagan$go przez zamawiaj4cego w SIWZ i ogloszeniu o zam6wieniu. Wykonawca
w swoich 'fvyjasnieniach nie wkazal spelnienia warunk6w udzialuw postgpow aria orazbraku
podstaw df wvkluczenia, wigc zgodnie z arL,24 ust,1 pkt 12) ustawy pzp zostajewykluczony
z postgpolf ania a ofertg uznaje srig za odrzucon4 zgodnie z art.24 ust 4 ustawy pzp.

2',powalaniem

Otrzymuj4:

r. Fi Budorvlana ,,G\JZDA" 2lbigniew GuLda, ul. Szkolna 104.36 _ l4j2. Zak Instatacji Elektrycnych Jan Kubik, 36 - 105 Cmolas 2903. TE
4. ala

BUD [ip. z o.o., ul. Piaskowa I B, 36 - 100 Kolbuszowa

Kosowy


