
 
 

 

 

 

 

 

 

Obrzycko, dnia 31 sierpnia 2021 r. 

ZAMAWIAJĄCY: 

Miasto Obrzycko 

ul. Rynek 19 

64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie 

w imieniu którego działa Burmistrz Miasta 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

ODRZUCENIE OFERTY 

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod 

nazwą: 

„Budowa Publicznego Żłobka "Maluszek - Raniuszek" (w organizacji)  

w Obrzycku." 

Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego:  

DOP.271.1.2021 

Zgodnie z art. 255 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub 

oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub 

kosztu najkorzystniejszej oferty. 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający 

poinformował, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę1.499.620,65 złotych 

brutto.  

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty: 

1. UB SZAŁATA Sp. z o.o. ul. Niegolewskich 10/7, 60-232 Poznań 

Cena netto 5 000 000,00 złotych/brutto 6 150 000,00 złotych 

Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady w miesiącach: 60 miesięcy 

2. MALBUD Zakład Remontowo Budowlany Eugeniusz Nowak, ul Zagłoby, 60-117 

Poznań 

M&M Construction Building Mikołaj Błajet, Rynek Łazarski 5/6, 60-731 Poznań 

Cena netto 1.986.559,17 złotych/brutto 2.443.467,78 złotych 



 
 

 

 

 

 

 

 

Długość okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady w miesiącach: 60 miesięcy 

Zamawiający przystąpił do oceny złożonych ofert. 

W wyniku oceny oferty MALBUD Zakład Remontowo Budowlany Eugeniusz Nowak, ul 

Zagłoby, 60-117 Poznań, M&M Construction Building Mikołaj Błajet, Rynek Łazarski 5/6, 60-

731 Poznań Zamawiający ustalił, że oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 

pkt. 3 PZP w zw. z art. 266 PZP, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest 

niezgodna z przepisami ustawy. 

Oferta przedłożona przez Wykonawcę za pośrednictwem ePUAP. Oferta została podpisana 

przez Wykonawcę własnoręcznie a następnie zeskanowana. Skan oferty nie został opatrzony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym (forma elektroniczna oferty) ani w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Zgodnie z działem XIV SWZ ust. 3 SWZ Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym.  

Niniejsze postanowienie SWZ koresponduje z art. 63 ust. 2 nPZP, zgodnie z którym: 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. 

Ofertą niezgodną z ustawą i podlegającą tym samym odrzuceniu jest oferta, która w jakikolwiek 
sposób uchybia przepisom ustawy oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Za 
ofertę niezgodną z ustawą należy uznać ofertę złożoną w innej formie niż wymagana, tj. bez 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo nie w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Zamawiający zwraca uwagę, że podpis odręczny nie jest podpisem osobistym w myśl 
przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Brak właściwego podpisu 
pod ofertą skutkuje nieważnością oferty z mocy prawa (rygor nieważności). 

Zgodnie ze stanowiskiem doktryny: Stwierdzenie braków w zakresie podpisu oferty (np. 
opatrzenie oferty podpisem innym niż kwalifikowany, który nie przeszedł pozytywnie walidacji) 
nie podlega uzupełnieniu. Jak podkreśliła KIO w wyr. z 13.8.2019 r. (KIO 1479/19, Legalis), 
ustawa nie przewiduje możliwości uzupełnienia wadliwej co do treści lub formy oferty, jak ma 
to miejsce w przypadku dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw zgodnie z art. 26 ust. 3 i 
ust. 3a PZP2004 (obecnie 128 ust. 1 PZP). [Prawo zamówień publicznych. Komentarz red. 
Marzena Jaworska, Dorota Grześkowiak-Stojek, Julia Jarnicka, Agnieszka Matusiak]. 

Z uwagi na powyższe odrzucenie oferty MALBUD Zakład Remontowo Budowlany Eugeniusz 
Nowak, ul Zagłoby, 60-117 Poznań, M&M Construction Building Mikołaj Błajet, Rynek Łazarski 
5/6, 60-731 Poznań Zamawiający jest zasadne. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrtgy3tcobqge3ta&refSource=hyplink
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjqha3tiltqmfyc4njqgy4dkmrxg4&refSource=hyplink
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjqha3tiltqmfyc4njqgy4dkmrxg4&refSource=hyplink


 
 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający podjął starania dotyczące zwiększenia kwoty, jaką zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia w celu ustalenia możliwości wyboru drugiej oferty, UB SZAŁATA 

Sp. z o.o. ul. Niegolewskich 10/7, 60-232 Poznań na kwotę: 5 000 000,00 złotych netto/ 6 150 

000,00 złotych brutto. 

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. 

Wobec powyższego na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 

 


