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         Białystok dn. 02.07.2021 

Zamawiający: 
Okręgowy Urząd Miar 
w Białymstoku 
ul. Mikołaja Kopernika 89 
15-396 Białystok 
 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 (trybie 

podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 

ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na Zakup i dostawa 

samochodu dostosowanego do transportu zestawu wag kontrolnych. 

 

 

 

Zamawiający – Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku, działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 r. ze zm., dalej „PZP”), 

zawiadamia o unieważnieniu ww. postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Uzasadnienie prawne: 

 

W oparciu o art. o art.260 PZP, na podstawie art. 255 ust. 2, Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na 

podstawie art. 226.ust.1 pkt 3 w związku z art. 63 ust.2. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

 

W terminie składania ofert do dnia 2 lipca 2021 roku do godziny 9:00 została przesłana 1 oferta 

Wykonawcy PHUP „MOTOZBYT” sp. z o.o., ul. Narodowych Sił Zbrojnych 19B, 15-690 Białystok, oferta 

ta nie zawiera wymaganego przepisami prawa podpisu, tym samym zostaje odrzucona na podstawie 

art. 226.ust.1 pkt 3 w związku z art. 63 ust.2.  

Zgodnie z art. 63 ust. 2 PZP, w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości 

mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa się, pod 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(63)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(125)ust(1)&cm=DOCUMENT
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rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

Wykonawca w niniejszym postępowaniu przekazał w dniu składania ofert dokumenty, w tym 

formularz ofertowy, które nie zostały podpisane w żaden ze wskazanych sposobów. Tym samym nie 

spełnił wymogów jakie narzuca mu ustawa, aby oferta mogła zostać uznana za ważną.  

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226.ust.1 pkt 3 jeżeli „ jest niezgodna z przepisami 

ustawy”. Niezgodność oferty z przepisami ustawy to niezgodność z przepisami Prawa zamówień 

publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także z innymi przepisami, do 

których odsyła się w przepisach Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z art.63 ust.2 PZP oraz 

informacji zawartych w SWZ w rozdziale XII ust.1 „Oferta i oświadczenia składane elektronicznie muszą 

zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. W procesie składania oferty na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis 

zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła 

do systemu.”, Zamawiający nie może przyjąć oferty nie podpisanej.  

„Jest rzeczą oczywistą, że gdy brak jest choćby jednej prawidłowej oferty lub wniosku  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, postępowanie o udzielenie zamówienia nie może osiągnąć 

swego celu w postaci wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 

Dlatego, gdy nie złożono żadnej oferty lub wszystkie oferty podlegają odrzuceniu, postępowanie ulega 

unieważnieniu. Ta sama zasada obowiązuje, gdy w postępowaniu nie wpłynął żaden wniosek  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie wnioski podlegają odrzuceniu.”1 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługuje Wykonawcy 

oraz innym podmiotom wskazanym w art. 505 PZP, środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie  

z zasadami określonymi w dziale IX PZP. 

 

 
 
 

Dyrektor 
Okręgowego Urzędu Miar 

W Białymstoku 
Mirosław Wnorowski 

 

 
1 https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0037/48898/Komentarz-Pzp-wersja-internetowa.pdf 


