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Sosnowiec, 18.08.2008 r. 
 

                                                                             
                                                                            Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu 
                                                                                            Wg rozdzielnika 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŜej 206 tys. euro na dostawę samochodu – karetki typu 
P do przewozu pacjentów. 
Znak sprawy: ZP/23/2008 
 
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Szpital Miejski” w Sosnowcu, ul. 

Szpitalna 1, 41 – 219 Sosnowiec informuje, Ŝe na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) uniewaŜnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniŜej 206 tys. euro na dostawę samochodu – karetki typu P do przewozu pacjentów, poniewaŜ 
nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.    
 

  

Postępowanie przeprowadzono zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 nr 223 poz. 1655).  
 

Zamawiający postanowił: 
- na podstawie art. 24 ust.2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 nr 
223 poz. 1655) wykluczyć z postępowania firmę Noma 2 sp. z o.o., 40-041 Katowice, ul. Plebiscytowa 
36, poniewaŜ Wykonawca nie złoŜył dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu. Zgodnie z pkt. V ppkt. 2 SIWZ Zamawiający na potwierdzenie, Ŝe Wykonawcy posiadają 
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, Ŝądał przedstawienia wykazu wykonanych dostaw w okresie  ostatnich  trzech lat 
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy  - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem wartości, daty i miejsca ich realizacji oraz załączeniem dokumentów 
potwierdzających, Ŝe dostawy te zostały wykonane naleŜycie.  
Wykonawca firma Noma 2 sp. z o.o.  nie przedstawił ww. dokumentów w ofercie, nie uzupełnił równieŜ ich 
braku w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w  wezwaniu do uzupełnienia dokumentów. 
- na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 nr 
223 poz. 1655) odrzucić ofertę firmy Noma 2 sp. z o.o., 40-041 Katowice, ul. Plebiscytowa 36, 
poniewaŜ została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego.  
 

 
 
 
 

Wykonawcom przysługuje prawo wniesienia protestu na zasadach określonych w art. 180  Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.  

 

OTRZYMUJĄ: 

1. Noma 2 sp. z o.o.  

 

 

 


