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INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach na podstawie
art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek
następujących wykonawców:
1. Atyma sp. z o.o., ul. śorska 153, 43-188 Orzesze
Firma Atyma złoŜyła ofertę, której załącznikiem jest decyzja ZUS z 05.10.2009 r. stanowiąca,
Ŝe spółka nie była i nie jest płatnikiem składek. Jednocześnie odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
ujawnia, Ŝe wspólnicy: Marek Jacek Kraska i Jose Antonio Arias Mora, sprawują odpowiednio funkcję
Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu.
W związku z powyŜszym, na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wystąpił
o wyjaśnienie okoliczności faktycznych i prawnych, które decydują o zwolnieniu z obowiązku
odprowadzania składek ZUS przez spółkę.
Firma Atyma nie udzieliła wyjaśnień w tej sprawie, wobec powyŜszego zamawiający nie moŜe
uznać, Ŝe wykonawca potwierdził, Ŝe nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie bądź rozłoŜenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2. Jet-printer sp. z o.o., Al. Krakowska 213, 02-180 Warszawa
Firma Jet-Printer nie uzupełniła oferty o certyfikaty jakości na zaoferowane produkty
równowaŜne.

3. P.P.H.U. Wirex Bis Tomasz Wirecki, Słowik 141, 26-052 Sitkówka Nowiny
Firma Wirex-Bis nie uzupełniła oferty o certyfikaty jakości na zaoferowane produkty
równowaŜne. Zamiast tego załączono dokument nazwany certyfikatem jakości, który został podpisany
przez właściciela firmy Wirex-Bis. Nie moŜna jednak uznać równowaŜności takiego dokumentu w
stosunku do certyfikatów jakości wydawanych prze niezaleŜne podmioty uprawnione do kontroli
jakości.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawcy przysługują środki odwoławcze w postaci protestu, uregulowane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych

