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Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego
– Informacja o wykluczeniu Wykonawcy -
– Informacja o ofertach odrzuconych -

Przetarg nieograniczony:

„Budowa zadaszenia lodowiska oraz zaplecza socjalno – biurowego na działkach 
o nr geodezyjnym 61, 62 i 64/1 położonych w Swarzędzu przy ul. Kosynierów”

1)na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający postanowił 
wykluczyć  z postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wykonawcę:  „PROTAN ELMARK” Sp.  z o.o., 
Dębienko, ul. Czereśniowa 1, 62-060 Stęszew – z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 
się również wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem 
prowadzonego  postępowania  lub  posługiwali  się  w  celu  sporządzenia  oferty  osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu 
nie  utrudni  uczciwej  konkurencji;  przepisu nie  stosuje  się  do  wykonawców, którym udziela  się 
zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1-3. Wykonawca  „PROTAN 
ELMARK”  Sp.  z  o.o.  uczestniczył  w  sposób  bezpośredni  w  czynnościach  związanych  z 
przygotowaniem postępowania – przedmiotu zamówienia. „Regulacja ta służy temu, aby żaden z 
wykonawców  nie  miał  przewagi  nad  innymi,  co  występowałoby  zarówno  wtedy,  gdy  np. 
inspirowałby  pewne  postanowienia  SIWZ,  jak  i  wtedy,  gdy  przed  innymi  znałby  jej  treść”  - 
Komentarz, wydanie III Urzędu Zamówień publicznych: Prawo Zamówień Publicznych pod redakcją 
T. Czajkowski.

2)Zgodnie  z  art.  26  ust.  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  zamawiający  nie  wzywał 
wykonawców  do  uzupełnienia  brakujących  dokumentów/oświadczeń:  „Zamawiający  wzywa 
wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli  oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające 
błędy,  do  ich  uzupełnienia  w  wyznaczonym  terminie,  chyba  że  mimo  ich  uzupełnienia  oferta 
wykonawcy  podlega  odrzuceniu  lub  konieczne  byłoby  unieważnienie  postępowania  (...)”  -  w 
związku z nie złożeniem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu  konieczne jest  unieważnienie 
przedmiotowego postępowania przetargowego.

3)Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający postanowił 
odrzucić ofertę wykonawcy „PROTAN ELMARK” Sp. z o.o.  - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli 
została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
lub  niezaproszonego  do  składania  ofert  –  oferta  wykonawcy została  złożona  przez  wykonawcę 
wykluczonego z udziału w postępowaniu.

4)Ponadto na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8) ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający 
odrzuca  ofertę  Wykonawcy:   „PROTAN  ELMARK”  Sp.  z  o.o.  jeżeli  jest  nieważna  na  podstawie 
odrębnych przepisów – w związku z art. 14 ustawy Prawo zamówień publicznych i art. 104 Kodeksu 
cywilnego. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa szczegółowych zasad i trybu udzielania 
pełnomocnictw.  Odwołuje  się  tym  samym,  w  tym  zakresie  do  przepisów  Kodeksu  cywilnego. 
Zgodnie z art. 14 ustawy PZP do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 
Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 
Zgodnie z art. 104 Kodeksu cywilnego jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym  imieniu 
bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Wykonawca „PROTAN ELMARK” 
Sp.  z  o.o. przedłożył  ofertę  bez  pełnomocnictwa  udzielonego  Panu  Piotrowi  Bąkowskiemu  –  z 
przedłożonych w ofercie dokumentów nie wynika, że Członek Zarządu Pan Piotr Bąkowski może 
składać osobiście  oświadczenia woli.  Równocześnie Prawo zamówień publicznych nie przewiduje 
możliwości  uzupełniania  pełnomocnictwa.  Brak  jest  bowiem  przepisu,  który  uprawniałby 



zamawiającego do żądania takiego dokumentu po złożeniu oferty przez Wykonawców. Nie może 
mieć tu również zastosowania przepis art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż w 
jego myśl zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń 
lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w 
art. 25 ust. 1, zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich 
uzupełnienia  oferta  wykonawcy  podlega  odrzuceniu  lub  konieczne  byłoby  unieważnienie 
postępowania. Zostało to dokładnie określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
który  określając  dokumenty  podlegające  uzupełnieniu,  odsyła  do  art.  25  ust.  1  tejże  ustawy. 
Możliwość uzupełniania istnieje tylko w odniesieniu do oświadczeń i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (dokumenty podmiotowe) oraz 
potwierdzające,  że  oferowane dostawy, usługi  lub roboty budowlane odpowiadają  wymaganiom 
zamawiającego (dokumenty przedmiotowe). Nie istnieje możliwość uzupełnienia pełnomocnictwa 
jako oświadczenia/dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub 
spełnienie przez oferowane roboty budowlane określonych wymagań. Samo pełnomocnictwo nie 
figuruje także w wykazie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane – te zagadnienia uregulowane są w Kodeksie 
cywilnym.  Ponadto  wymóg  złożenia  pełnomocnictwa  wraz  z  ofertą  został  zawarty  zarówno  w 
ogłoszeniu  jak  i  Specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  determinuje  konieczność 
przedłożenia  go  do  uznania  ważności  oferty  i  zaoferowanej  ceny.  Uwzględnienie  możliwości 
uzupełnienia  pełnomocnictwa  przez  Wykonawcę  budziłoby  uzasadniony  zarzut  nierównego 
traktowania  Wykonawców  i  dowolności  oceny  ofert  przetargowych,  oraz  byłoby  sprzeczne  z 
zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. 

5)Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający postanowił 
unieważnić postępowanie.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej  odrzuceniu  albo  nie  wpłynął  żaden  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału 
w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu - w przedmiotowym postępowaniu 
przetargowym nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

       ..........................................
      (podpis Kierownika zamawiającego)
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