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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU 

 

Uprzejmie informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę paliwa: benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju 

napędowego do pojazdów eksploatowanych przez WORD Toruń Oddział 

Terenowy w Grudziądzu na okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2013 

roku nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu w związku z czym  

w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 

Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie. 

W toku postępowania wpłynęły dwie oferty złożone przez: 

1) Poczta Polska CL OR 
ul. Gajowa 99 
85-700 Bydgoszcz 

 
2) EKO-TANK Sp. z o.o. 

ul. Rynek 6 
86-150 Osie 

W trakcie badania ofert, stwierdzono brak właściwych podpisów  

na formularzu ofertowym Wykonawcy Poczta Polska CL OR, ul. Gajowa 99,  

85-700 Bydgoszcz (zgodnie z przedstawionymi dokumentami rejestrowymi 

oraz załączonym ciągiem pełnomocnictw, reprezentacja Wykonawcy winna być 

dwuosobowa podczas gdy na formularzu ofertowym widniał tylko jeden podpis). 

Brak podpisu nie może być uzupełniany w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Potwierdza to obowiązujące orzecznictwo,  

zgodnie z którym „(…) brak prawidłowego własnoręcznego podpisania oferty  

nie może być konwalidowany w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, skutkuje to brakiem zachowania pisemnej formy oferty i powoduje 

konieczność odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 8 p.z.p.” (wyrok 

Krajowej Izby Odwoławczej z 15 maja 2009 roku, KIO/UZP 575/09; KIO/UZP 
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595/09).  W związku z powyższym, zgodnie z  art. 89 ust.1 pkt 1 i 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, niniejsza oferta jako niezgodna z ustawą  

i nieważna na podstawie odrębnych przepisów i podlega odrzuceniu. 

Oferta Wykonawcy EKO-TANK Sp. z o.o., ul. Rynek 6, 86-150 Osie nie była 

zabezpieczona wadium w związku z czym na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych Wykonawca ten podlega wykluczeniu  

z postępowania. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 oferta Wykonawcy 

wykluczonego podlega odrzuceniu.  

 


