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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

OPS.3811-35/2021       Zelów, dnia 14.12.2021r.                                       

 

Na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2021r., poz. 
1129 t.j.) – dalej „Ustawy”, Zamawiający zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego na:  

 

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania – art. 255 pkt 2) ustawy Pzp:  
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
2) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu”. 
 
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania – w przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę, 
która podlegała odrzuceniu oraz plik, który nie mógł zostać odszyfrowany. 
 

W przedmiotowym postepowaniu wpłynęły : 

 

1. „GRODZISKO” Paweł Burzyński z siedzibą Zborów 2B, 98-170 Widawa 
NIP 769-188-04-89, REGON 592300404 – oferta odrzucona 
Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie: 

1) art.226 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp, zgodnie z którym „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej 
treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”.  Złożona oferta nie określała drugiego 
kryterium oceny ofert tj. Kryterium aspekty społeczne- oświadczenia o ilości osób 
niepełnosprawnych zatrudnionych przy realizacji zamówienia. Przepis art. 226 ust.1 pkt 5 Pzp 
nakazuje odrzucić ofertę, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Przez warunki 
zamówienia należy rozumieć zgodnie z definicją wyrażoną w art. 7 pkt 29 Pzp, która stanowi, 
że poprzez warunki zamówienia należy rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub 
postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu 
zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów ofert. Wobec 
powyższego zamawiający odrzuca ofertę, gdyż nie zawierała drugiego kryterium oceny ofert. 
Wykonawca wykreślił wszystkie punkty a, b, c nie wskazując drugiego kryterium oceny ofert. 
Należało określić jednoznacznie pkt. a) lub b) lub c), pozostawić jeden punkt nie skreślony. 

2) oraz art. 226 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp, który stanowi, iż „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli 
jest niezgodna z przepisami ustawy”. Wykonawca przesłał ofertę jednakże, nie została ona 

podpisana. Podpisany został jedynie formularz za pomocą, którego oferta została przesłana. 
Kwestie związane z opatrywaniem ofert podpisem elektronicznym reguluje art. 63 ustawy 
Pzp. W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi 
unijne ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym 
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a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem miniPortal/ePUAP, przekazanie oferty 
następuje za pomocą formularza przeznaczonego do złożenia, zmiany, wycofania oferty. Jak 
większość formularzy udostępnianych przez miniPortal/ePUAP, również i ten formularz może 
być przed wysłaniem podpisany przez użytkownika (podpis następuje z wykorzystaniem 
właściwej funkcji systemu ePUAP tj. „PODPISZ I WYŚLIJ”). Podnieść należy, że podpis ten 
składany jest wyłącznie na formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty. Co za tym idzie, 
podpis na formularzu to jedynie funkcjonalność systemu ePuap, z której mogą, ale nie 
muszą skorzystać wykonawcy przekazujący ofertę przy pomocy tego systemu. Oznacza to, 

że podpis złożony jedynie na ww. formularzu nie może wywierać skutków w odniesieniu do 
złożonej za jego pomocą oferty wykonawcy. Oferta bowiem, zgodnie z art. 63 ustawy Pzp, a nie 
formularz elektroniczny za pośrednictwem którego jest przekazywana, musi zostać opatrzona 
właściwym podpisem. Upraszczając, opatrzenie właściwym podpisem jedynie formularza 
służącego do przekazania oferty, odpowiada złożeniu podpisu odręcznego na kopercie z 
ofertą (w przypadku wyboru poczty jako środka komunikacji). 
Podsumowując, oferta złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 
powinna zostać opatrzona właściwym podpisem. Podpis może zostać złożony 
bezpośrednio na pliku z ofertą wykonawcy lub na „paczce” dokumentów elektronicznych 
zawierających ofertę wykonawcy. Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) 
następuje przed czynnością jej zaszyfrowania. Złożenie podpisu jedynie w innym miejscu nie 
jest równoznaczne ze złożeniem podpisu pod ofertą. Oferta, która została złożona bez 
opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym podlega odrzuceniu na podstawie 
art.226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z uwagi na niezgodność z art. 63 ustawy Pzp. 

3) Jednocześnie Zamawiający informuje, że złożone oświadczenie składane na podstawie art. 
125 ust. 1 ustawy Pzp nie zostało złożone w sposób prawidłowy tj. nie zostało wypełnione 
oraz podpisane podpisem zgodnie z wymogami SWZ. Biorąc pod uwagę fakt, iż oferta 
podlega odrzuceniu Zamawiający odstąpił od wezwania do uzupełnienia przedmiotowych 
braków. 
 

2. Restauracja MIŚ Mariuz Tylkowski z siedzibą Ul. Jana Kilińskiego 40a, 97-425 Zelów 
NIP: 7711824472, REGON: 101746750 – brak oferty 

Zamawiający, informuje że w przedmiotowym postępowaniu wpłynął plik na ePUAP  z 
załącznikiem do postępowania -Szyfrowanie – 5680C0BE-BC47-8-12-2021-20 49 54.ZIP. 
Zamawiający nie mógł otworzyć załączonego pliku. Podczas próby deszyfrowania wystąpił 
komunikat iż: „Wybrany plik nie został przesłany przez ePUAP”. Z analizy dokumentu wynika, 
iż podczas przesyłania oferty wpisano nieprawidłowy identyfikator postępowania (powinien 
być identyfikator miniPortalu). Wobec braku możliwości otwarcia plików uznaje się, że oferta 
nie została złożona. 

 
 Wobec powyższego Zamawiający  unieważnienia postępowanie na podstawie  art. 255 pkt 2) ustawy Pzp 
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
2) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu”. 
 
 

 

 

………………………………………….. 
Kierownik Zamawiającego 

Janina Kędziak 


