
Gdańsk dnia 13 sierpnia 2019

1. BT sp. z o.o.
BRUNO TASSI PÓŁNOC Sp. K.

ul. Reja 3
80-870 Gdańsk

rafal.lubinski@bruno-tassi.pl

Dotyczy: Zamówienia Publicznego nr 15.1/PN/D/2019 na Dostawę ćwierćtuszy wołowych, filetów z piersi
kurczaka, tuszek królika, gryzoni hodowlanych i królików mrożonych oraz kawałków kurczaków do
Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.

Wykluczenie z postępowania

Na podstawie Art 24 ust 1 pkt 12) wyklucza się z postępowania
firmę BT sp. z o.o. Bruno Tassi Północ Sp. K.

Uzasadnienie prawne: Art. 24. Ust. 1
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
Pkt 12) wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postepowaniu lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia.

Uzasadnienie faktyczne:
W dniu 05-08-2019 wezwaliśmy firmę BT sp. z o.o. Bruno Tassi Północ Sp. K.
na podstawie ART. 26 Ust. 3  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych do uzupełnienia
dokumentów:

Zaświadczenia dotyczące płatności podatków i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Zgodnie z zapisem w specyfikacji rozdział II ust. 4.2 punkty :

4.2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 3) Ustawy, należy przedłożyć:

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Dokumenty muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu na wyznaczony dzień składania
ofert.
Dzień składania ofert to 31-07-2019 roku

Przedstawione dokumenty (przesłane w dniu 07 – 08 – 2019 )
Zostały wystawione przez:
a) ZUS Oddział w Gdańsku w dniu 04-04-2019 roku
b) 3 U.S. w Gdańsku w dniu 09-04-2019 roku
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