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Ruda Sułowska, dnia 10.11.2022r. 
 
 
 

O G Ł O S Z E N I E  
O  U N I E W A Ż N I E N I U  I  O D R Z U C E N I U  O F E R T  

 
 
Nr sprawy: PN-21/2022 
 
dotyczy: Postępowania trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na: „Prace renowacyjne na 
terenie Centrum edukacyjno-turystycznego.” 
 
Zamawiający „Stawy Milickie S.A z siedzibą przy Sułów ul. Kolejowa 2 (I piętro), 56-300 Milicz, na 
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3, 4  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. 2022 poz. 1710– dalej: „ustawa Pzp”), odrzuca oferty Wykonawców: 
Usługi Stolarskie  Andrzej Dłutowski Radziądz, ul Szkolna 25, 55-140 Żmigród, złożoną na Część II 
zamówienia oraz Usługi stolarskie Jarosław Głowacz, Wydawy 24B, 63-900 Wydawy, złożoną na Część 
I zamówienia, gdyż  
oferty nie została przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi 
sporządzania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez ustawę pzp oraz 
odrębnymi przepisami. 
 

Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia ofert: 
Wykonawcy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu jednak nie została ona podpisana żadnym 
z dopuszczonych podpisów wymaganych ustawą Pzp oraz KC. 
 
Zgodnie z art. 63 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia  o wartości mniejszej niż progi 
unijne ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem 
kwalifikowalnym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym. 
Zastrzeżenie formy pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej pod rygorem nieważności odnosi ten 
skutek, że oferta złożona bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna (art. 73 § 1 Kodeksu 
Cywilnego – dalej: „KC”). Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie 
własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli (art. 78 § 1 KC), a do 
zachowania elektronicznej formy czynności prawnej konieczne jest złożenie oświadczenia woli w 
postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 781 § 1 KC). 
Również niezachowanie postaci elektronicznej oferty opatrzonej podpisem zaufanym albo osobistym, 
stanowiącej dokumentową formę czynności prawnej, skutkuje jej nieważnością. Złożenie oferty w 
niewłaściwej formie jest uchybieniem nieusuwalnym. Dlatego też brak podpisu dokumentów 
elektronicznych skutkuje ich nieważnością i podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 
ustawy pzp. 
 
Złożone przez Wykonawców dokumenty wraz z ofertą (formularzem ofertowym) nie zostały podpisane 
żadnym z dopuszczonych podpisów (kwalifikowanym lub zaufanym lub osobistym), ani też pliki 
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zawierające skompresowane dokumenty nie zostały opatrzone podpisem kwalifikowanym lub 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
 
W związku z powyższym oferty: Usługi Stolarskie  Andrzej Dłutowski, złożona na Część II zamówienia 
oraz Usługi stolarskie Jarosław Głowacz, złożona na Część I zamówienia nie zostały sporządzone w 
sposób zgodny z przepisami ustawy pzp (art. 63 ust. 2) a także w sposób niezgodny z przepisami KC 
(art. 781 § 1 KC). 
 
 
Stosownie do treści art. 255 pkt 2) PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego, 
 
Uzasadnienie unieważnienia: 
Wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały 
odrzuceniu. 
 

 
 
 


