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Znak postępowania: INW.271.1.5.2022 

 

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY  

ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy PZP pod nazwą: Remont 

cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Modliborzyce w 2022 

roku. 
 

 

Zamawiający – Gmina Modliborzyce, działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 

z późn. zm.) odrzuca ofertę Wykonawcy: Roboty Inżynieryjno – Budowlane Antoni 

Chorębała w spadku,  ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 4/6/4, 23-300 Janów Lubelski.  

 

Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty: 

 
Wykonawca złożył Ofertę (data wpływu: 1 sierpnia 2022 r.) na którą składał się następujący 

plik:  formularz ofertowy plus oświadczenie wykonawcy .zip 

Wykonawca przesłał Zamawiającemu plik oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP.  

Zamawiający dokonując badania i oceny oferty stwierdził, że plik nie został przez 

Wykonawcę podpisany żadnym z  dopuszczonych podpisów wymaganych w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (dalej: SWZ). Zamawiający postawił wymagania dotyczące formy 

oraz podpisu ofert co zostało ujęte w rozdziale 7 „Opis sposobu przygotowania oferty                        

i złożenia oferty” pkt. 7.6. SWZ – Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w oryginale                  

w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną,                      

o której mowa w pkt 1.4. ppkt 2) SWZ oraz pkt. 7.8.1. SWZ - Formularz Ofertowy - 

dokument składany w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę uprawnioną, wraz z wymaganymi załącznikami, sporządzony                          

i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  

 
Powyższym wymóg zawarty w SWZ jest odzwierciedleniem treści art. art. 63 ust. 2 ustawy 

Pzp: „W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi 

unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem 



nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym.” 

 

Powyższe okoliczności potwierdza także opinia UZP
1
:  

 

„Kwestie związane z opatrywaniem ofert podpisem elektronicznym reguluje art. 63 ustawy 

Pzp. Zgodnie z ww. przepisem (…) w postępowaniu o 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. (…)” 

 

Ponadto obowiązek zachowania formy elektronicznej pod rygorem nieważności opatrzonej 

podpisem kwalifikowanym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym wynika z art. 

63 ustawy Pzp. 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. 

 

W niniejszym postępowaniu złożona przez Wykonawcę Roboty Inżynieryjno – Budowlane 

Antoni Chorębała  w spadku,  ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 4/6/4, 23-300 Janów 

Lubelski - Oferta (Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ i oświadczenie 

Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału                                    

w postępowaniu tj. Załącznik nr 2 do SWZ) nie została podpisana w żadnym z dopuszczonych 

przez Specyfikacje Warunków Zamówienia podpisów (tj. w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).                      

W związku z powyższym Oferta ww. Wykonawcy nie została sporządzona w sposób zgodny 

z przepisami ustawy Pzp (art. 63 ust. 2) a także, nie została przekazana w sposób zgodny                  

z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego.  

Zgodnie z uzasadnieniem prawnym i faktycznym wskazanym powyżej, Zamawiający 

informuje, jak na wstępie odrzuca ofertę Wykonawcy.  

 

Biorąc pod uwagę powyższe w przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę,                       

w związku z tym, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 2) 

ustawy Pzp wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty 

podlegały odrzuceniu.  

 

Burmistrz Modliborzyc 

 Witold Kowalik 

 

                                                           
1 https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/47401/Jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej.pdf 

 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/47401/Jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej.pdf

