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 Dotyczy postępowania pod nazwą „Dostawa paliw płynnych w 2022 r.” 

 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 
2021/BZP 00340361/01 z dnia 31 grudnia 2021 r. 
 
 

ZAWIADOMIENIE 
O ODRZUCENIU OFERTY WYKONAWCY ORAZ 

UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

Zamawiający, działając na podstawie przepisu art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.) zawiadamia równocześnie  wykonawcę, 
który złożył ofertę o unieważnieniu postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy RUT – GAZ  
Sp. z o.o. Sp.k. 
 
Zamawiający informuje, iż w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1129 z późn. zm.), dalej jako Pzp odrzucił ofertę 
następującego Wykonawcy: RUT – GAZ Sp. z o.o. Sp.k., ul. Jana Długosza 122, 42 – 100 Kłobuck 

 
Uzasadnienie faktyczne: 
Wykonawca złożył ofertę, która nie została podpisana za pomocą jednego z następujących podpisów: 
elektronicznego podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, co stanowiło 
wymóg ustawowy wynikający z art. 63 ust. 2 Pzp, Wykonawca przesłał skany podpisanych dokumentów 
papierowych bez opatrzenia ich podpisem elektronicznym. 
Uzasadnienie prawne:  

 
Wskazać w tym miejscu należy, iż zgodnie z art. 63 ust. 2 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”. 
 
Zgodnie zaś z art. 73 § 1 k.c.: 
§ 1. 
Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, dokumentową albo elektroniczną, 
czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa 
przewiduje rygor nieważności. 
Z uwagi na powyższe oferta ta podlega odrzuceniu stosownie do brzmienia z art. 226 ust. 1 pkt 4 Pzp, 
gdyż jest ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów, to jest na mocy art. 73 § 1 k.c. w zw.  
z art. 63 ust. 2 Pzp 
Równocześnie oferta ta podlega odrzuceniu z uwagi na jej niezgodność z zapisami art. 226 ust. 1  
pkt 6 Pzp, gdyż nie została sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi sporządzania 
ofert. 
Dlatego też zgodnie z art. 226 ust.1 pkt 3, 4 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1129 z późn. zm.) oferta złożona przez w/w Wykonawcę podlegała 

odrzuceniu. 

 

Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu na fakt, że oferta złożona przez wykonawcę RUT – 
GAZ Sp. z o.o. Sp.k. zostaje odrzucona zgodnie z uzasadnieniem prawnym i faktycznym wskazanym 
powyżej.  



Działając na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wszystkie złożone oferty 
podlegały odrzuceniu. 
 
Mając na względzie przepis art. 262 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że niezwłocznie zawiadomi 
wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie przedmiotowego zamówienia o wszczęciu kolejnego 
postępowania dotyczącego tego samego przedmiotu zamówienia. 
 
 
Pouczenie:  
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 
zamówienia zostało zawarte w Rozdziale XXX SWZ. 
 
 
 
 


		2022-01-17T12:23:02+0100




