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Samodzielny Publiczny                                                                                    Międzyrzec Podlaski,  13-05-2021 r. 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Międzyrzecu Podlaskim 
ul. Warszawska 2-4   
21-560 Międzyrzec Podlaski 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA 

 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa, montaż oraz  
uruchomienie nowego agregatu wody lodowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim” znak sprawy 5/2021/TP. 

Zamawiający - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim,  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Dostawa,  
montaż oraz uruchomienie nowego agregatu wody lodowej dla Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim” znak sprawy 5/2021/TP  przeprowadzonego 
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 (Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 
00040001/01 z dnia 2021-04-26) informuje, że: 

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 255 ust 2 
ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)  
 
Art. 255. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
2) wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały  
odrzuceniu; 
 

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „COOL” 
Daria Kalinowska, ul. Lipowa 10, 05-123 Chotomów, cena oferty brutto: 202 882,59 zł. 
 
Podstawa prawna: art. 226 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 ustawy Pzp. 
Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, który stanowi: „Zamawiający  
odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy”, w związku z 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” oraz na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, który stanowi: „Zamawiający  
odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów”, w związku z art. 73 § 1 
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), 
zwanej dalej k.c.: „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”.  
Uzasadnienie faktyczne: W dniu 06.05.2021 r. o godz. 14:36, Wykonawca złożył na  
miniPortal folder o nazwie SZYFROWANIE-8AE53865-AD5E-6-05-2021-14_23_09.ZIP w postaci  
elektronicznej. 
Odszyfrowana zawartość folderu spakowanego do archiwum w formacie .zip w dniu 07-05-2021 r. 
liczy 4 pliki w formacie PDF, z których żaden nie został opatrzony podpisem zaufanym, osobistym 
czy elektronicznym. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie  
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elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem  
osobistym. Oznacza to, że w przypadku braku odpowiedniego podpisu elektronicznego złożona 
oferta będzie nieważna. Z art. 73 § 1 k.c. wynika natomiast, że 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.  
Wykonawca nie podpisał folderu z ofertą tylko został podpisany jedynie formularz do złożenia 
oferty na ePUAP, do którego załącznikiem jest zaszyfrowany folder. Po odszyfrowaniu widzimy 
jedynie niepodpisane pliki w formacie PDF. Sam zaszyfrowany folder .zip też nie jest osobno  
podpisany (jest objęty jedynie podpisem razem z formularzem na ePUAP).  
Folder o nazwie SZYFROWANIE-8AE53865-AD5E-6-05-2021-14_23_09.ZIP nie został objęty  
jakimkolwiek ogólnym podpisem elektronicznym dotyczącym całego katalogu plików składających 
się na ofertę (a jedynie wola złożenia danego oświadczenia „Złożenie/Zmiana/Wycofanie.xml” jest 
podpisana elektronicznie). 
Złożony w niniejszym postępowaniu Formularz ofertowy Wykonawcy zawiera nieważne i  
nieskuteczne oświadczenie woli w zakresie warunków zamówienia, w tym w szczególności ceny 
ofertowej brutto i okresu udzielonej gwarancji, stanowiących kryteria oceny ofert. W takim  
przypadku oferta złożona przez Wykonawcę jest niezgodna zarówno z ustawą Pzp jak i ustawą k.c. 
i podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Pzp. 
              
Pouczenie: 
Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 
przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 
 
Dziękujemy za zainteresowanie postępowaniem o zamówienie publiczne i złożenie oferty.                                                                                                                      


