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Znak postępowania: DPR-I-3-1.433.2.2017 
  

     

 

INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 
ORAZ ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „System wsparcia rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczej w województwie wielkopolskim” 

 
 

 
I. Zamawiający, Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, prowadząc postępowanie w trybie i pod nazwą 
jak wyżej, działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dalej ustawy, 
informuje o wykluczeniu z postępowania Wykonawcy Piotr Fuchs, ul. Wojskowa 5/73, 
60-792 Poznań. 

 
Uzasadnienie: 
Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, wezwał Wykonawcę Piotra Fuchs do złożenia 
oświadczeń i dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, tj: 
 

 wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały 
wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub 
są wykonywane należycie - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; 

-   wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na 
temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ; 

 aktualnego na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 
24 ust. 5 pkt. 1 ww. ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę).  
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Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w ogóle nie złożył ww. oświadczeń 
i dokumentów, a zatem nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
wykluczenia, a więc podlega wykluczeniu na podstawie art.  24 ust. 1 pkt 12 ustawy. 
 
II. Jednocześnie Zamawiający, Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, działając na podstawie art. 93 
ust. 1 pkt 1) ustawy, zawiadamia o unieważnieniu postępowania. 
 

Uzasadnienie: 
W przedmiotowym postępowaniu jedyny Wykonawca, który złożył ofertę w postępowaniu podlegał 
wykluczeniu. Zgodnie z brzmieniem art. 24 ust. 4 ustawy, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się 
za odrzuconą, a zatem nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 
Wobec powyższego Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie. 
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