
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W RUDZlE ROZANlEcKlEJ

DPs.26.,1 .3.2022 Ruda Różaniecka 05.09.2022r

zawiadomienie
o uniewaŻnleniu postępowania

Działając na podstawie ań. 260 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamÓwień
publicznych t bŻ. u. z2021 r4., poz,1129 tj.), dalej ,,ustawa Pzp", zamawiający informuje o

uniewazńieniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowYm, o którym

mowa w ań.275 pkt 1 ustawy Pzp, na dostawę pn: ,, Dostawa drewna opałowego dla DPS Ruda
Różaniecka" znak sprawy DPS.26.1.2022

uzasadnienie prawne
nrr zss pt<t 2 ustawy pzp,. ,,Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli:

wszystkió zlożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu a|bo ofeńy podlegały

odrzuceniu",

Uzasadnienie faktyczne:
W pzedmiotowym postepowaniu ofeńy zlożyli nastepujący Wykonawcy:

Numer ofeńy Wykonawca Cena ofeńy
Termin
dostawy

1

Firma PLATAN Bogusław Dyjak
Majdan Sieniawski 308
37-534 Adamowka

ofeńa odrzucona

Zgodnie z ań. 63 ust.2 ustawy Pzp: ,,W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o

wańościmniejszej niz progi unijne ofeńę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamowienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art, 125 ust. 1, składa się,
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym", W niniejszym postępowaniu powyzszy wymóg wynika równieżz
treści postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia, gdyz w Rozdz. Xlll. pkt. 2 ZamawiĄący
zawarł informację iz:,,ofertę nalezy złożyó pod rygorem nieważnościw formie elektronicznej (w postaci

elektronicznejopatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym". Dodatkowo, zgodnie zart.73 § 1 Kodeksu
cywilnego ,,Jezeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, dokumentową albo
elektroniczną, czynnośc dokonanabez zachowania zaslzeżonej formy jest niewazna tylko wtedy, 9dy
ustawa przewiduje rygor nieważności" oraz zgodniezart,7B1 § 1 Kodeksu cywilnego, cytuję: ,,Do
zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci
elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym",

Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub osobisty ma określony cel - pozwala na
identyfikację osoby, ktora w imieniu własnym, bądź w imieniu reprezentowanego przez siebie
podmiotu złożyła określone oświadczenie woli. Brak kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub
podpisu zaufanego lub podpisu osobistego uniemożliwia potwierdzenie, że oferta została złożona
przez uprawione do tego osoby.
Oferta złożona z naruszeniem wskazanych wyzej wymogow jest sprzeczna z przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych ijednocześnie niewaźna na podstawie odrębnych przepisów, tj.

przepisow Kodeksu cywilnego, określających skutki niezachowania wymogow formalnych dla
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