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Z A W I A D O M I E N I E 
o unieważnieniu postępowania  

 
Szanowni Państwo, 

 
Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 255 ust. 2 oraz 3  ustawy z dnia 11 września 

2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2019r.) Zamawiający był zobowiązany 
unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie 
podstawowym bez negocjacji na: 
Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji do ujęcia i oczyszczania powietrza 
poprocesowego w hali przyjęcia odpadów i w hali sortowni na terenie Zakładu Utylizacji 
Odpadów Komunalnych w Starym Lubiejewie 

 
UZASADNIENIE 

 

W terminie wyznaczonym na składanie ofert do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty, które 
prezentują się w sposób następujący:  
 
NESTRO PPHU Sp. z o.o. 
Stare Olesno, ul. Kolejowa 2 
46-300 Olesno 
Cena oferty: 665.990,00 złotych netto 
Termin wykonania: zgodny, maksymalny podany w SWZ (Wykonawca akceptuje SWZ i zobowiązuje się 
do wykonania przedmiotu zamówienia)  
 
 
Rywal – RHC Sp. z o.o. w Warszawie 
ul. Odlewnicza 4 
03-321 Warszawa 
Cena oferty: 546.430,00 złotych netto 
Termin wykonania: zgodny, maksymalny podany w SWZ (Wykonawca akceptuje SWZ i zobowiązuje się 
do wykonania przedmiotu zamówienia)  
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W toku czynności badania treści złożonych ofert stwierdzono: 
 
Oferta Wykonawcy Rywal – RHC Sp. z o.o. w Warszawie nie zawiera podpisu zaufanego, o którym 
mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (t.j Dz.U.2020 poz. 346) ani podpisu osobistego zgodnego z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy 
z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j Dz.U.2020 poz. 332). Jest jedynie scanem parafowanej 
wersji analogowej. 
W konsekwencji opisywana oferta zostaje odrzucona, na podstawie: 

1. Zapisów rozdziale 12. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI: 

- 12.6. SWZ „Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 
zaufanego lub podpisu osobistego”, 
- pkt. 12.13. SWZ „ Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod 
rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem 
Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym.” 

2. Art. 226 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych 

 
Ponadto Wykonawca Rywal - RHC Sp. z. o.o. w formularzu ofertowym nie wskazał TERMINU 

WYKONANIA ZAMÓWIENIA, który to stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert, co stoi 
w sprzeczności z  wymaganiami zawartymi w SWZ a finalnie, a podstawie na podstawie art. 226 ust. 1 
pkt 5 ustawy Pzp skutkuje odrzuceniem oferty. 

 
 
Oferta Wykonawcy NESTRO PPHU Sp. z o. o. w formularzu ofertowym nie wskazał TERMINU 

WYKONANIA ZAMÓWIENIA, który to stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert, co stoi 
w sprzeczności z  wymaganiami zawartymi w SWZ a finalnie, a podstawie na podstawie art. 226 ust. 1 
pkt 5 ustawy Pzp skutkuje odrzuceniem oferty. 

 
Ponadto, mając na uwadze środki finansowe przeznaczone na realizację przedmiotowego 

zamówienia określone przez Zamawiającego na 650.000,00 złotych, Zamawiający wskazuje, iż nie są 
one wystarczające na pokrycie całości zobowiązania wycenionego przez potencjalnego Wykonawcę 
NESTRO PPHU Sp. z o. o. 

 

 
                                
 
                      

  Zamawiający 
 
 


