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Dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Dostawę samochodu osobowego tupu BUS na potrzeby Urzędu 
Morskiego w Szczecinie”, nr sprawy: PO-II-370/ZZP-3/21/09 
 
Na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z  2007 r. nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)  Urząd Morski w Szczecinie 
uniewaŜnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na : 

Dostawę samochodu osobowego typu BUS na potrzeby Urzędu Morskiego w 
Szczecinie 
 
W przedmiotowym postępowaniu złoŜona została jedna oferta 

 
AUTO STUDIO Sp. z o.o. 
Oddział I w Łodzi 
ul. Rokicińska 78 
92-302 Łódź 

 
z oferowaną ceną brutto: 119 500,00 zł  

 
Zamawiający postanowił odrzucić ofertę wyŜej wymienionego Wykonawcy na podstawie art. 
24 ust.4 Pzp, oraz uniewaŜnić postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 Pzp.  
  
Uzasadnienie 
 
Zamawiający postanowił wykluczyć Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24, ust.2 
pkt.3. ustawy Pzp. Dokumenty złoŜone przez Wykonawcę (oferta, oraz oświadczenie o 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) zostały złoŜone w formie kopii - skanu bez 
oryginalnych własnoręcznych podpisów, tym samym zawierają błędy stanowiące podstawę 
do wykluczenia Wykonawcy; w konsekwencji czego ofertę Wykonawcy wykluczonego naleŜy 
uznać za odrzuconą zgodnie z art.24 ust.4.  
Oferta Wykonawcy jest niewaŜna równieŜ na podstawie odrębnych  przepisów - Kodeksu 
Cywilnego. Art. 78 KC stanowi o konieczności złoŜenia własnoręcznego podpisu na 
dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli a takim jest oferta. Wykonawca złoŜył 
ofertę w formie kopii (skanu) oryginalnego dokumentu, co niezgodne jest z powyŜszymi 
przepisami i stanowi podstawę do odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 8. ustawy 
Pzp.    
W związku z powyŜszym Zamawiający uniewaŜnia postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 
pkt.1, gdyŜ nie wpłynęła Ŝadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.  
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