
       

 

Trzebnica, dnia 01.04.2014 r. 

Znak sprawy : TZGK/PN/2014 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
 „LiR” Obroccy Spółka Jawna  
ul. Oleśnicka 6 , 
55-200 Oława 
 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : 
 
„Dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów służbowych i maszyn spalinowych 
Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. w Trzebnicy . 
 

Zawiadomienie o wykluczeniu z postepowania i odrzuceniu oferty 
                                  
         Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka . z o.o. z siedzibą pl. M.J.Piłsudskiego 1;        
55-100 Trzebnica zwana w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy                            
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 
zawiadamia, że wyklucza Państwa Spółkę  z postępowania, a założoną przez Państwa ofertę uważa               
za odrzuconą. 
 
Uzasadnienie :  
  

 Po uprzednim unieważnieniu czynności dokonania oceny i wyboru ofert, w dniu 27.03.2014 
Zamawiający zwrócił się do Państwa  o wyjaśnienie,  w  terminie do dnia 31 marca 2014r.              
do godz.11.00, w jaki sposób Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LiR” Obroccy s.j. tłumaczy 
złożenie oferty na  dostawę paliw, pomimo niespełniania  warunku udziału w postępowaniu 
określonym w pkt. 12.1). SIWZ tj. posiadania stacji paliw czynnej codziennie ( a więc także              
w niedziele i święta ) w godz. 6.00 – 22.00.  
W dniu 31 marca o godz. 15.11 do Zamawiającego na pocztę e-mail : 
sekretariat@ergo.trzebnica.pl wpłynęło od PHU „LiR” Obroccy s.j wyjaśnienie o następującej 
treści :    

„W związku z pismem, które otrzymaliśmy od Państwa, wyjaśniamy: - godziny otwarcia 
stacji  paliw  Księginice to : od poniedziałku do piątku od godz.6.30 do godz. 19. 30  i w soboty        
w godz. 6.30-14.00.” 
 Ponieważ wyjaśnienie wpłynęło do Zamawiającego po zakreślonym terminie, a przede 
wszystkim w związku z niespełnianiem przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LiR” Obroccy 
Spółka Jawna warunku udziału w postępowaniu określonym w pkt. 12.1). SIWZ tj. posiadania 
stacji paliw czynnej codziennie w godz. 6.00 – 22.00, pomimo złożenia przez Wykonawcę 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 24 ust. 2       



       

 

pkt 3) ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz na podstawie zapisów pkt. 13 SIWZ 
Zamawiający wykluczył z postępowania Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LiR” Obroccy 
Spółka Jawna ul. Oleśnicka 6 , 55-200 Oława, a jego ofertę uważa za odrzuconą. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Trzebnica, dnia  01.04.2014 r.  
 
Otrzymują :  
1.   Uczestnik przetargu :  
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LiR” Obroccy Spółka Jawna ul. Oleśnicka 6 , 55-200 Oława 
za pośrednictwem faxu lub pocztą elektroniczną oraz pocztą. 
2. a/a 

 


