
Ag 241-1/12/uk       Bodzentyn 25.01.2012 

 

 Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 8774-2012 w trybie 

pisemnego przetargu nieograniczonego 

 

 Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie prostuje oczywistą omyłkę 

pisarską w „Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty” znak sprawy Ag 241-

1/12/uk z dnia 24.01.2012. 

W punkcie 2 ppkt a wpisano: 

„Podstawa faktyczna wykluczenia 

 Wykonawca nie spełnia wymagań Ustawy PZP i SIWZ, podlega wykluczeniu na 

mocy art. 24. ust.2 pkt. 4 PZP. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

Podstawa prawna 

 Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 PZP Wykonawca ARON Sp. z o.o. ul. 

Chorzowska 22, 25-852 Kielce podlega wykluczeniu bowiem nie wykazał, że 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wadium Wykonawcy wpłynęło po 

wskazanym w SIWZ i ogłoszeniu terminie składania ofert. Z postępowania 

o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy nie wnieśli 

wadium do upływu terminu składania ofert. (wyrok KIO z dnia 12 listopada 2009 

r sygn. akt. KIO/UZP 1411/09)” 

Winno być: 

„Podstawa faktyczna wykluczenia 

 Wykonawca nie spełnia wymagań Ustawy PZP i SIWZ, podlega wykluczeniu na 

mocy art. 24. ust.2 pkt. 2 PZP. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

Podstawa prawna 

 Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 PZP Wykonawca ARON Sp. z o.o. ul. 

Chorzowska 22, 25-852 Kielce podlega wykluczeniu. Wadium Wykonawcy 

wpłynęło po wskazanym w SIWZ i ogłoszeniu terminie składania ofert. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, 

którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert. (wyrok KIO z dnia 

12 listopada 2009 r sygn. akt. KIO/UZP 1411/09)” 

 

Dyrektor  ŚPN 

mgr inż. Wojciech Świątkowski 



 

Otrzymują: 

1. PETROLIS Sp. z o.o. ul. Władysława Jagiełły 26-700 Zwoleń 

2. P.W.H. ELEKTRO-BENZ 26-500 Szydłowiec – Zdziechów 1 

3. KONKRET Sp. z o.o. ul. Mariańskiego 36 26-600 Radom 

4. ARON Sp. z o.o. ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce 

5. a/a 

 

Informację zamieszczono: 

1. Tablica ogłoszeń w siedzibie ŚPN w Bodzentynie ul. 

Suchedniowska 4, dnia 25.01.2012 r. 

2. Strona internetowa: http://bip.swietokrzyskipn.org.pl dnia 25.01.2012 r 

 

 

http://bip.swietokrzyskipn.org.pl/

