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 Głogów, 02.05.2022 r. 
 

Nr postępowania: RI.271.4.2022 

 
 
dotyczy:  zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa budynków remiz OSP  

w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmościu i Serbach, świetlicy w Turowie i szatni sportowej 
w Serbach z odnawialnymi źródłami energii – postępowanie nr 3”. 

 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
w Części 2 rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczyglicach przy ul. 

Dalkowskiej 2, działka nr ewid. 58/3, obręb 0014 Szczyglice, jednostka ewidencyjna 
020302_2 Głogów 

 
 

1. Informacja o unieważnieniu postępowania. 
Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający, tj. Gmina Głogów informuje, że unieważnia 
przedmiotowe postępowanie w Części 2. W terminie do 28.04.2022 r., do godz. 9:00  
w przedmiotowym postępowaniu dla Części 2 została złożona jedna oferta. Oferta została złożona 
przez Wykonawcę Budilux Piotr Maroszek, Janków Przygodzki, ul. Łąkowa 3, 63-421 Przygodzice. 
Oferta ww. Wykonawcy – Oferta nr 7 dla Części 2 została przez Zamawiającego odrzucona w dniu 
02.05.2022 r. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.). 
 
Uzasadnienie prawne. 
Zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 
poz. 1129 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie 
złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. 
 
Uzasadnienie faktyczne. 
W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta przez Wykonawcę Budilux Piotr 
Maroszek, Janków Przygodzki, ul. Łąkowa 3, 63-421 Przygodzice. Oferta ww. Wykonawcy została przez 
Zamawiającego odrzucona w dniu 02.05.2022 r. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.).  
 
 
2. Informacja o odrzuceniu oferty. 
Oferta nr 7 dla Części 2 Wykonawcy Budilux Piotr Maroszek, Janków Przygodzki, ul. Łąkowa 3, 63-421 
Przygodzice została odrzucona przez Zamawiającego w dniu 02.05.2022 r. na podstawie art. 226 ust. 1 
pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) w 
związku (z uwagi na niezgodność) z art. 63 ustawy Pzp.    
 
Zgodnie z SWZ (ROZDZIAŁ VIII „Opis sposobu przygotowania oferty”, pkt 8.4.) oraz art. 63 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) w przedmiotowym 
postępowaniu ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. 
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Oferta nr 7 złożona dla Części 2 przez Wykonawcę Budilux Piotr Maroszek, Janków Przygodzki,  
ul. Łąkowa 3, 63-421 Przygodzice została złożona niezgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz SWZ, oferta nie została opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.      
 
W związku z powyższym oferta złożona przez Budilux Piotr Maroszek, Janków Przygodzki,  
ul. Łąkowa 3, 63-421 Przygodzice podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) w związku (z uwagi 
na niezgodność) z art. 63 ustawy Pzp. 
 
Uzasadnienie prawne. 
Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy, 
w tym przypadku z art. 63 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, składa się pod 
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym.   
 

Uzasadnienie faktyczne. 
Oferta Wykonawcy złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powinna zostać 
opatrzona właściwym podpisem. Podpis może zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą 
wykonawcy lub na „paczce” dokumentów elektronicznych zawierających ofertę Wykonawcy. 
Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej zaszyfrowania. 
Złożenie podpisu jedynie w innym miejscu nie jest równoznaczne ze złożeniem podpisu pod ofertą.  
Wykonawca złożył ofertę w niniejszym postępowaniu jednak nie została ona podpisana żadnym  
z dopuszczonych podpisów wymaganych przez ustawę Prawo zamówień publicznych i SWZ. 
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