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INFORMACJA 

O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa dowozu uczniów 

do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 w podziale na zadania; zadanie 

nr GSTiK.K.261.2.2021 

 

Zamawiający Gminne Służby Techniczne i Komunalne  w Biesiekierzu, działając w oparciu 

o art. 226 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, informuje o odrzuceniu 

oferty złożonej przez Gospodarstwo Rolne Usługi Transportowe Zdzisław Bućko na część nr I 

i część nr II zamówienia. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 255 pkt 2 Pzp Zamawiający unieważnia 

przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 63 ust. 2 Pzp 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 w innym miejscu nie jest 

równoznaczne ze złożeniem podpisu pod ofertą (vide: opinia Prezesa UZP).  

W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca nie złożył podpisu ani na pliku z ofertą, 

ani na paczce plików. Podpis został złożony przez Wykonawcę jedynie na formularzu 

do złożenia, zmiany, wycofania oferty, a tym samym nie może wywierać skutków w odniesieniu 

do złożonej za jego pomocą oferty Wykonawcy. 

W związku z powyższym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 

ustawy Pzp z uwagi na niezgodność z art. 63 ustawy Pzp. 

 

Jednocześnie ze względu na fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu nie została złożona 

żadna inna oferta, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia 
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publicznego na podstawie art. 255 pkt 2 Pzp, gdyż wszystkie złożone oferty podlegały 

odrzuceniu. 

 

Pouczenie: 

Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 

przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 

 

 

 

Kierownik GSTiK 

/-/ 

Jan Rodak 


