
                   

                

Drawno, dnia 02.03.2022 r. 

PIOŚ. 271.1.2022.MP  

Wszyscy Wykonawcy 

 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 

1129 z późn. zm., dalej jako: ustawa Pzp) Prawo zamówień publicznych w trybie 

podstawowym na zadanie pn.: „Wzrost efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej w Drawnie”. 

 

 
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania  

 
 

 

Zamawiający – Gmina Drawno, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2  

w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” informuje 

Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

 

1. ODRZUCENIU OFERTY WYKONAWCY 

odrzucono ofertę nr 1: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe LIDEX  Andrzej Polak 

ul. Bohaterów Warszawy 9A  

73-200 Choszczno 

na postawie art. 226 ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 266 i w zw. z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp 

i art. 226 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 7 pkt 29) ustawy Pzp i postanowieniami pkt 11.10 

SWZ i art. 226 ust. 1 pkt 6) w zw. z postanowieniami pkt 13.2 SWZ   

 
 

UZASADNIENIE 
 

(podstawa prawna - art. art. 226 ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 266 i w zw. z art. 63 ust. 2 

ustawy Pzp i art. 226 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 7 pkt 29) ustawy  

Pzp i postanowieniami pkt 11.10 SWZ i art. 226 ust. 1 pkt 6) w zw.  

z postanowieniami pkt 13.2 SWZ ) 

 
Zgodnie z treścią art. 266 ustawy Pzp, do przygotowania i prowadzenia przez 
zamawiających publicznych postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego  
o wartości mniejszej niż progi unijne stosuje się przepisy działu II, z wyjątkiem przepisów 
art. 83, art. 86, art. 87 ust. 3, art. 88-90, art. 97 ust. 2, art. 124, art. 125 ust. 2 і 6, art. 126, 
art. 127 ust. 1, art. 129, art. 130, art. 132-188, art. 220, art. 227 ust. 1, art. 257, art. 264  
і art. 265, chyba że przepisy niniejszego działu stanowią inaczej. Z kolei zgodnie z treścią 
art. 226 ust. 1 pkt 3) i pkt 5) i pkt 6) ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest 
niezgodna z przepisami ustawy oraz, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami 
zamówienia oraz, jeżeli 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. 
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Zgodnie z art. 7 pkt 29) ustawy pzp, przez 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 oceny ofert, wymagań proceduralnych lub 
projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
 

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp oraz postanowieniami 11.10 SWZ, w postępowaniu 
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. Zgodnie postanowieniami 
13.2 SWZ Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub 
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy 
 z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów,  
o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych 
danych. 
 
 
W niniejszym postępowaniu Wykonawca złożył ofertę, na którą składały się następujące 
pliki: 
- Załącznik nr 3 do SWZ; 
- Załącznik nr 4 do SWZ; 
- Załącznik nr 5 do SWZ.  
 
Wykonawca przesłał Zamawiającemu plik oferty za pośrednictwem „Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP. Zamawiający 

dokonując badania i oceny ofert stwierdził, że pliki te nie zostały przez Wykonawcę 

podpisane żadnym z podpisów wymienionych w art. 63 ust. 2 ustawy pzp jak i pkt 11.10 

SWZ. 

 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający stwierdza, że Wykonawca złożył ofertę 

sprzeczną z ustawą i warunkami zamówienia określonymi w SWZ. Tym samym, 

oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) w zw.  

z art. 266 i w zw. z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp i art. 226 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 7 pkt 

29) ustawy Pzp i postanowieniami pkt 11.10 SWZ i art. 226 ust. 1 pkt 6) w zw.  

z postanowieniami pkt 13.2 SWZ . 

 

 
2. UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Uzasadnienie prawne: 

 

Zgodnie z dyspozycją 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, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu 

najkorzystniejszej oferty. 
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Uzasadnienie faktyczne: 

 

Zamawiający przed otwarciem ofert działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy  

Pzp, zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację  

o maksymalnej kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, tj.: 

– 4 083 300,83 zł brutto 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące 

oferty:  

 

Cena najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu przewyższa kwotę, 
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 
 
Reasumując, występują wszystkie przesłanki uzasadniające unieważnienie 
przedmiotowego postępowania w oparciu o przepisy art. 255 pkt 3 w zw. z art. 266 
ustawy Pzp.   
 

 

 

......................................................... 

(podpis kierownika Zamawiającego 

lub osoby upoważnionej 
 

Numer 

oferty 

Nazwa/imię i nazwisko oraz 

adres Wykonawcy 
Cena ofertowa brutto [zł] 

1 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-

Usługowe LIDEX  Andrzej Polak 

ul. Bohaterów Warszawy 9A,  

73-200 Choszczno 

 

Oferta odrzucona na podstawie 

art. 226 ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 

266 i w zw. z art. 63 ust. 2 ustawy 

Pzp i art. 226 ust. 1 pkt 5) w zw.  

z art. 7 pkt 29) ustawy Pzp  

i postanowieniami pkt 11.10 SWZ 

i art. 226 ust. 1 pkt 6) w zw.  

z postanowieniami pkt 13.2 SWZ 

2 

EDA-KAR-BUD Usługi Budowlane 
Edward Szmydka 
ul. Słowackiego 17b/3 
73-110 Stargard 

4 844 926,36 zł 
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