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INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT  

I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r.- Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) pn.: „Remont dachu budynku 

Przedszkola Miejskiego w Drawnie- przetarg II”. 

 

 

Działając na podstawie art. 255 pkt 3 w zw. z art. 63 ust. 2 Ustawy Pzp, art. 226 ust. 

1 pkt 3, pkt 6 oraz art. 260 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r.- Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) oraz zapisów SWZ, Zamawiający 

informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: 

„Remont dachu budynku Przedszkola Miejskiego w Drawnie- przetarg II”, którego wartość 

nie przekracza kwot, o których mowa w art. 3 Ustawy Pzp, ogłoszonego w BZP pod 

numerem 2021/BZP00037580/01 z dnia 21.04.2021r.  

 

Uzasadnienie prawne 

   Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 3 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z 

przepisami ustawy (art. 63 ust. 2 Ustawy Pzp) oraz z art. 226 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp, jeżeli 

oferta nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami 

technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego.  

Na podstawie art. 255 pkt 3 Ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o 

udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą 

ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, bez możliwości zwiększenia jej do ceny ofertowej oraz na podstawie art. 260 

ust. 1 i 2 Ustawy Pzp o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający 

zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty lub wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu lub zostali zaproszeni do negocjacji – podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne oraz udostępnia niezwłocznie informacje o unieważnieniu na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

 

Uzasadnienie faktyczne 

           W postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r.- Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) pn.: „Remont dachu budynku 

Przedszkola Miejskiego w Drawnie-przetarg II”, do dnia składania ofert, tj. 10.05.2021r. do 

godz. 11:00 wpłynęły 4 oferty: 

 

1) Usługi Ogólnobudowlane „ARAS” Arkadiusz Głowacki, ul. Słoneczna 17, 73-220 

Drawno, cena brutto: 142 000,00 zł; 

2) RED-BUD PRB, ul. Zagrodnicza 31, 61-654 Poznań, cena brutto: 210 000,00 zł; 

3) Firma KAPPEL Mariusz Desecki, ul. Akacjowa 4, 73-200 Choszczno, cena brutto:        

180 456,99 zł; 



 

4) DEEP SERVICE Tomasz Bohatyrowicz, ul. Mazowiecka 193, Budy Zaklasztorne,  

96-330 Puszcza Mariańska, cena brutto: 145 000,00 zł. 

 

Oferta nr 1 Wykonawcy Usługi Ogólnobudowlane „ARAS” Arkadiusz Głowacki, ul. 

Słoneczna 17, 73-220 Drawno wpłynęła dnia 05.05.2021r. i została odrzucona na podstawie  

art. 226 ust. 1 pkt 3 z uwagi na niezgodność z art. 63 ust. 2 oraz art. 226 ust. 1 pkt 6 Ustawy 

Pzp. 

   Oferta w/w Wykonawcy została przekazana za pośrednictwem udostępnionej 

przez Zamawiającego platformie, jednak po odszyfrowaniu oferty i weryfikacji podpisu 

elektronicznego stwierdzono, iż oferta nie została podpisana przez Wykonawcę w sposób 

określony w pkt 4 oraz 6 SWZ: „Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 

uPzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych 

formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx,.odt. Ofertę, a 

także oświadczenie dot. grupy kapitałowej składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym"; „Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym 

w załączniku nr 3 i 4 do SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z 

plikami stanowiącymi ofertę.” 

 

Oferta nr 2 Wykonawcy RED-BUD PRB, ul. Zagrodnicza 31, 61-654 Poznań, która 

wpłynęła dnia 06.05.2021r oraz oferta nr 3 Wykonawcy Firma KAPPEL Mariusz Desecki, 

ul. Akacjowa 4, 73-200 Choszczno, która wpłynęła dnia 06.05.2021r. zostały sporządzone 

zgodnie z przepisami Ustawy Pzp oraz zapisami określonymi przez Zamawiającego w 

SWZ. 

 

Oferta nr 4 Wykonawcy DEEP SERVICE Tomasz Bohatyrowicz, ul. Mazowiecka 

193, Budy Zaklasztorne, 96-330 Puszcza Mariańska wpłynęła dnia 09.05.2021r. i została 

odrzucona na podstawie  art. 226 ust. 1 pkt 3 z uwagi na niezgodność z art. 63 ust. 2 oraz 

art. 226 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp. 

W przesłanej ofercie stwierdzono nieprawidłowość w złożeniu podpisu 

elektronicznego, co może oznaczać, że podpis mógł zostać uszkodzony lub niepoprawnie 

podpisany. Wygenerowany raport z narzędzia do walidacji podpisu elektronicznego 

wskazuje na informację, że podpisanie oferty nastąpiło niekwalifikowanym certyfikatem, a 

podpis został niekompletnie zweryfikowany, stąd brak jest możliwości sprawdzenia jego 

poprawności.  

 

Mając na uwadze powyższe oraz biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny, 

odrzucenie oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę Usługi Ogólnobudowlane „ARAS” 

Arkadiusz Głowacki, ul. Słoneczna 17, 73-220 Drawno oraz oferty nr 4 złożonej przez 

Wykonawcę DEEP SERVICE Tomasz Bohatyrowicz, ul. Mazowiecka 193, Budy 

Zaklasztorne, 96-330 Puszcza Mariańska jest obligatoryjne i w pełni uzasadnione. 

Natomiast cena ofertowa podana w ofercie nr 2 Wykonawcy RED-BUD PRB,  

ul. Zagrodnicza 31, 61-654 Poznań oraz w ofercie nr 3 Wykonawcy Firma KAPPEL 

Mariusz Desecki, ul. Akacjowa 4, 73-200 Choszczno przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, bez możliwości jej 

zwiększenia do kwot ofertowych. 

 

Zamawiający odstąpił od oceny i porównania ofert z uwagi na konieczność 

unieważnienia postępowania w oparciu o wyżej powołane podstawy prawne i faktyczne. 

 

 Z poważaniem 

Burmistrz Drawna 

/-/ Andrzej Chmielewski  


