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Dotyczy:  zamówienia publicznego nr AT/17/04/2014  „Remont pionu toalet w Budynku Głównym 
nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2.” 

 

 
 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2) ustawy Prawo Zamówień Publicznych  
z późniejszymi zmianami, który stanowi: „o unieważnieniu postępowania  
o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, 
którzy: złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu 
składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne” - Akademia Morska w Szczecinie 
jako Zamawiający, zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. 
 
 
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: 
W przedmiotowym postępowaniu złożona została jedna oferta tj. Firma Handlowo 
Usługowa Jacek Jurczak- Usługi Hydrauliczne oraz Budowlane z siedzibą Konarzewo 
6b, 72-200 Nowogard. 
Wykonawca wpłacił wadium w dniu 19.02.2014 ale zostało one zaksięgowane na rachunku 
Zamawiającego po terminie składania ofert tj. w dniu 20.02.2014 po godz. 10.30. 
 

Zgodnie z zapisem Rozdziału XI SIWZ pkt3: 
„ 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium  

w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu 
składania ofert.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę, Wykonawca został wykluczony z postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, 
który stanowi: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, 
którzy: (…) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofertą (…).” 
 

Ponadto, oferta wykonawcy zostaje odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, 
który stanowi: „Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”. 
 
Uzasadnienie prawne unieważnienia: 
Akademia Morska w Szczecinie unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie art. 93. ust. 1 pkt 1) ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, 
który stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie 
złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek  
o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu ”. 
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