
 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU – BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
26-600 Radom,  ul. Żeromskiego 53 (p. 189-191), tel.: 48 36 20 876, fax: 48 36 20 289, e-mail: bzp@umradom.pl 

www.radom.pl 

Radom, dnia 05.07.2018 r.  
BZP.271.1.394.2018.MD 

ZAWIADOMIENIE 
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA   

 
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, na 

usługę zaprojektowania i druku nalepek w ramach projektu „Idzie szkrab w wielki 
świat”, ogłoszonym w dniu 18.06.2018 r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego 

w Radomiu, na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz  
w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.bzp.uzp.gov.pl  

(numer ogłoszenia 574269-N-2018) 

 

Zamawiający zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego zostało unieważnione, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1579 ze zm.). W/w artykuł stanowi, że „Zamawiający unieważnia postępowanie  
o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu (…)”. 
 
Uzasadnienie:  
 

W niniejszym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 
26.06.2018 r. do godz. 09:00 wpłynęła 1 oferta, złożona przez Wykonawcę: WIESTA 
P.U.H. Wiesław Iwanowski ul. Kołłątaja 9, 05-825 Grodzisk Mazowiecki. Zamawiający 
odrzucił ofertę w/w Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, 
zgodnie z którym „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie 
odrębnych przepisów”. 

W dniu 27.06.2018 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia,  
w terminie do dnia 03.07.2018 r. pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie udzielonego osobie, która podpisała ofertę oraz dołączone 
do niej oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. W wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie Wykonawca nie uzupełnił wymaganego dokumentu, co 
jest niezgodne z treścią art. 99 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie, z którym to 
przepisem, „Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, 
pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej 
formie” i „Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone 
na piśmie”. Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił jak na wstępie.. 
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