
 

   Modliborzyce, dnia 2 grudzień  2021 r.                                                                                   

Znak postępowania: INW.271.1.5.2021 

 

INFORMACJA 

O  ODRZUCENIU OFERT  

ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Odnawialne źródła energii                  

w Gminie Modliborzyce” - część 2 zamówienia: dostawa i montaż instalacji 

fotowoltaicznych na terenie Gminy Modliborzyce. 

 

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

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”, informuje o:  

1. odrzuceniu ofert Wykonawcy: 

1) Sanito Sp. z o.o., ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa 

2) FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K.,  Kudrowice 12, 95-200 Pabianice 

3) Solar Breaker Sp. z o.o., ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa 

4) Meble Heban Sp. z o.o. Sp. K. , ul. Bialska 46, 23-310 Janów Lubelski 

Uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Z uwagi na upływający termin związania ofertą i przedłużającą się procedurę wyboru 

Wykonawcy, Zamawiający działając na podstawie art. 220 ust. 3 ustawy PZP zwrócił się                

z wnioskiem do wszystkich Wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą 

przedmiotowego postępowania do dnia 24.01.2022 r. Wykonawcy zobowiązani byli 

dostarczyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą, w okresie związania ofertą tj. do 28.11.2021 r.. Jednocześnie w przesłanym wniosku 

Zamawiajmy zawarł informację, że brak wyrażenia pisemnej zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą stanowi podstawę do odrzucenia oferty, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 12)                  

i pkt 14) ustawy PZP nie wniósł wadium w sposób prawidłowy lub brak utrzymania wadium 

nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą. Do upływu wskazanego terminu 

Wykonawcy nie dostarczyli żądanych dokumentów.  



 

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił oferty Wykonawców na podstawie art. 226 

ust. 1 pkt 12) i pkt 14) ustawy PZP, ponieważ Wykonawcy nie wyrazili pisemnej zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą i nie wnieśli wadium w sposób prawidłowy lub brak 

utrzymania wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż odrzuca ofertę Wykonawcy Meble Heban Sp. z o.o. 

Sp. K. , ul. Bialska 46, 23-310 Janów Lubelski na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) ustawy PZP 

z uwagi na niezgodność z przepisami ustawy, tj. w tej sytuacji z art. 63 ust. 1 ustawy PZP 

oraz z postanowieniami Rozdziału 11 SWZ. Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy PZP                               

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości równej lub 

przekraczającej progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu                  

o udzielenie zamówienia lub w konkursie, wniosek, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 

ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).  

W niniejszym postępowaniu wskazany Wykonawca złożył ofertę, na którą składały się pliki 

(m.in. formularz ofertowy, oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia zwany dalej „Jednolitym Dokumentem” lub „JEDZ”, przedmiotowe środki 

dowodowe) opatrzone podpisem zaufanym. W przedmiotowym przypadku Zamawiający 

dokonując badania i oceny stwierdził, że pliki składające się na ofertę Wykonawcy nie zostały 

podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Mając na uwadze powyższe, oferta, która została złożona bez opatrzenia właściwym                        

w danym postępowaniu podpisem elektronicznym, podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 

ust. 1 pkt 3) ustawy PZP z uwagi na niezgodność  z przepisami ustawy, tj.  w tej sytuacji                    

z art. 63 ust. 1 ustawy PZP i Rozdziałem 11 SWZ. 

 

2. unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 255 pkt 2) tj. wszystkie 

złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podległy 

odrzuceniu. 

 

Otrzymują: 

1. Strona internetowa postępowania: https://modliborzyce.pl/  

2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danryhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4danryhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4dcmryhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4dcmryhe
https://modliborzyce.pl/

