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                   oryginał/kopia 

OSiR-DTiT-TP-8-2022                                   Gniezno, dnia 14.12.2022 r. 
 
 
 
 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

pn.:"Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Hali Widowiskowo – Sportowej przy  
ul. Sportowej 3-5 w Gnieźnie”.  

 
 
 
 
 Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający 
zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 255 pkt 2)                        
tj. „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli wszystkie wnioski                   
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegają odrzuceniu”.   
  
Uzasadnienie: 
  
1. W postępowaniu, w terminie wyznaczonym do składania ofert  wpłynęła 1 oferta od Wykonawcy: 

P.P.H.U. „KLIMAT” Danuta Orlikowska ul. Leśna 12, 62-200 Gniezno. 
2. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy: P.P.H.U. „KLIMAT” Danuta Orlikowska ul. Leśna 12,          

62-200 Gniezno: 
1) na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp tj. „Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jest 

niezgodna z przepisami ustawy”, w związku z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp tj. „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 konkursie, 
oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej lub  postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym”. W związku z powyższym, iż Wykonawca nie złożył przedmiotowej oferty ani              
w formie ani w postaci elektronicznej, podlega ona odrzuceniu.  

2) Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp tj. „zamawiający odrzuca ofertę 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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Zamawiający wysłał do Wykonawcy dnia 8 grudnia 2022 r. Wezwanie celem uzupełnienia 
oferty na podstawie art. 274 pkt. 1 ustawy Pzp.  Dnia 13 grudnia 2022 r. Zamawiający 
otrzymał od Wykonawca dokumenty przysłane e-mailem bez zachowania formy                                
„technicznej”.  W wyniku sprawdzenia poprawności podpisów Zamawiający otrzymał wynik 
negatywny.   
Oferta  nie została opatrzona podpisem w formie elektronicznej ani w postaci elektronicznej 
opatrzone podpisem zaufanym bądź osobistym, jak wymagał tego Zamawiający w SWZ. 
Przedmiotowa oferta została jedynie zeskanowane bez opatrzenia jej odpowiednim 
podpisem, w związku z powyższym podlega ona odrzuceniu. 

 
 
  
 
   


