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informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  i  nast.

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1836 ze zm.),

zwanej  dalej  „uPzp” na  naprawę, kalibrację (adiustacja), wzorcowanie lub zlecenie wykonania

wzorcowania  uprawnionym  podmiotom  dla  urządzeń  dokonujących  pomiaru  zawartości

alkoholu  w wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu jednostek Policji  województwa

zachodniopomorskiego

Część I II

        Na podstawie art. 92 ust. 1 uPzp Zamawiający informuje o:

1) unieważnieniu czynności rozstrzygnięcia i wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 22.01.2019r. 

2)   odrzuceniu  oferty  złożonej  w części  I  przez  Wykonawcę  LabStand Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Usługowe, Małgorzata Bebejewska, ul. Grunwaldzka 114 60-308 Poznań, w części II przez Wykonawcę

Alkolab, Krzysztof Bogdanowicz, ul. Tenisowa 3/2, 80-180 Gdańsk na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1,2 i 8

Uzasadnienie: 

W złożonej ofercie  Wykonawcy nie podpisali formularzy kalkulacji cenowej. Zgodnie z rozdz.VI część

A ust. 2 siwz Zamawiający wymagał, aby Wykonawca dołączył do oferty wypełniony i podpisany orygi-

nał formularza kalkulacji cenowej na daną część. Wykonawca dołączył ww. formularz, ale nie podpisał

go.  Stosownie  do art.  18a  pkt  4  uPzp oferty i  wnioski  o dopuszczenie  do  udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego oraz  oświadczenie, o którym mowa w art. 25a uPzp składa się:

pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo - za zgodą zamawiającego – w postaci elektronicznej,

opatrzone  odpowiednio  własnoręcznym  podpisem  albo  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym.

 Chociaż uPzp nie definiuje pojęcia pisemności, ale posiłkując się art. 14 uPzp, konieczne jest odniesienie

się w tej mierze do przepisów Kodeksu cywilnego. Podpis w rozumieniu art. 78 kc nie musi być czytelny

(wyrok NSA w Warszawie z 10 listopada 2006 r., sygn. akt II FSK 1144/05). Zgodnie z  treścią tego

przepisu  w celu  zachowania  odpowiedniej  formy oferty,  konieczne  jest  złożenie  przez  wykonawcę

własnoręcznego podpisu pod treścią dokumentu obejmującego treść oświadczenia woli. Poprzez złożenie

podpisu  na  dokumencie  obejmującym  oświadczenie  woli  podpisujący  wyraża  wolę  wywołania

określonych skutków prawnych.  Ponadto podpis wskazuje,  że  dokument  nie jest  projektowaną,  lecz

ostateczną wersją określonego oświadczenia, a także, że jest ono zupełne i pochodzi od podpisanej na

nim osoby.



Brak zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności nie może być w żaden sposób

konwalidowany. Zgodnie z art. 66 § 1 kc oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi

ofertę, jeśli zawiera istotne postanowienia tej umowy. Do istotnych elementów umowy należy natomiast

zaliczyć m.in. wynagrodzenie – tj. ceny jednostkowe oferty zawarte w formularzu kalkulacji cenowej.

Ustawodawca nakazuje również odrzucić ofertę, o której nieważności stanowią odrębne przepisy (art. 89

ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp). Należy zatem stwierdzić, że art. 73 § 1 kc w zw. z ww. art. 18 pkt 4 przepisów

przejściowych, stanowi podstawę prawną dla oceny oferty i uznania jej za nieważną, co z kolei przesą-

dza o konieczności jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

Uzasadnienie prawne :

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 8 uPzp – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli  jest niezgodna z  ustawą,

jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie można jej poprawić na

podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 uPzp. , oraz jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

3)  unieważnieniu postępowania (art. 92 ust. 1 pkt 7 uPzp) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp,  gdyż nie

złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu w części I, II. W postępowaniu  jedyna złożona oferta

na część I, II została odrzucona.

4)  dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp): 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 5 uPzp informuję, że Zamawiający nie przewidywał zamiaru ustanowienia

dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.7 ogłoszenia o zamówieniu). 

5)  nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp):

Zamawiający nie stosuje dynamicznego systemu zakupów, ponieważ nie przewiduje udzielenia zamówienia

w trybie określonym w art. 102 uPzp.
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