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DZP.26.34.26.2020 

 

ZAWIADOMIENIE O WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

I ODRZUCENIU OFERTY 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawę przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami grup asortymentowych w 

pakietach na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.” (nr sprawy: 34/2020) 

 

Zamawiający działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 

ustawy Pzp, z przedmiotowego postępowania został wykluczony następujący Wykonawca: 

Mölnlycke Health Care Polska sp. z o.o., ul. Przysnacka 6B, 01-756 Warszawa. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne 

Wykonawca załączył do oferty pełnomocnictwo udzielone Pani Lucynie Kopeć do reprezentowania 

firmy potwierdzone notarialnie „za zgodność z oryginałem”, podpisane przez notariusza 

kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. W takiej sytuacji, Zamawiający nie miał możliwości 

dokonania weryfikacji podpisu elektronicznego, w związku z czym nie mógł potwierdzić 

prawidłowości podpisania dokumentu. 

Zamawiający pismem znak DZP.26.34.17.2020 zgodnie z art. 26 ust. 3a wezwał Wykonawcę 

do złożenia oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie „za zgodność z oryginałem” dokumentów, 

z których wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów 

składanych wraz z ofertą. 

Wykonawca w wyznaczonym terminie, tj. do 16.09.2020 r. nie dostarczył wymaganego dokumentu, 

czym uniemożliwił Zamawiającemu potwierdzenie prawidłowego umocowania osoby, która podpisała 

ofertę. 

W związku z powyższym Wykonawca Mölnlycke Health Care Polska sp. z o.o. podlega 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12 ustawy Pzp. tj: 

„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu (…) lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia”. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 4 ofertę wykonawcy wykluczonego 

uznaje się za odrzuconą. 

 

ZATWIERDZAM: 

Zarząd 

Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o. 

 


