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Gmina Słońsk ul. Sikorskiego 15, 66-436 Słońsk
tel. / fax: 095 7572271,7572268

Słońsk dnia 26 listopada 2021r.

Informacja o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania
1. Zamawiający – Gmina Słońsk informuje, iż na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych odrzuca ofertę Wykonawcy: Mat-Bud Michał Piechowiak
ul. Główna 59 66-340 Przytoczna, złożoną w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ oferta nie została
sporządzona i przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi
sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez
Zamawiającego.
Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty:
Wykonawca złożył ofertę w niniejszym postępowaniu jednak nie została ona podpisana żadnym
z dopuszczonych podpisów wymaganych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zamawiający postawił wymagania dotyczące form oraz podpisu ofert co zostało ujęte w SWZ w Rozdziale XIX
Przygotowanie ofert, oświadczeń i dokumentów:
II. 1. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., podmiotowe środki dowodowe,
w tym oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zmówienie), oraz zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty,
o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp., sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych
formatach danych. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg)
ze szczególnym wskazaniem na pdf.
2. Ofertę, a także oświadczenie o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp., składa się, pod rygorem nieważności,
w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, tj. zaawansowanym podpisem elektronicznym.
Wymóg zawarty w SWZ jest odzwierciedleniem treści 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 p.z.p., składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.”
Złożenie oferty w niewłaściwej formie jest uchybieniem nieusuwalnym. Dlatego też brak podpisu
dokumentów elektronicznych skutkuje ich nieważnością i podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1
pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Zamawiający – Gmina Słońsk informuje, iż na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych odrzuca ofertę Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót
Specjalistycznych „DŹWIGAR” ul. Stodólna 58/9 87-800 Włocławek, złożoną w przedmiotowym
postępowaniu, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

1

Znak sprawy :ZP.271.7.2021
Budowa pomostu o konstrukcji stalowej na Jeziorze Radachowskim

Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty
Wykonawca złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, jednak nie załączył do oferty formularza Tabeli
Elementów Rozliczeniowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zgodnie z treścią SWZ Rozdział XI Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawcę:
1.Ofertę stanowią łącznie:
wypełniony i odpowiednio podpisany Formularz ofertowy
wypełniona i odpowiednio podpisana Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER).

oraz

Natomiast zgodnie z treścią Rozdziału XV Opis sposobu obliczania ceny ofertowej:
1. Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie zakresu i ilości robót zawartych w Tabeli Elementów
Rozliczeniowych, stanowiącej załącznik do Formularza oferty oraz cen jednostkowych
skalkulowanych przez Wykonawcę zgodnie z zasadami podanymi w STWiOR oraz załączonej do SWZ
dokumentacji projektowej.
2. Wykonawca przygotowując ofertę ma obowiązek wycenić wszelkie elementy określone
w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. Wszelkie koszty wykonania poszczególnych elementów z Tabeli
Elementów Rozliczeniowych należy uwzględnić przy kalkulacji cen jednostkowych.
3. Tabelę Elementów Rozliczeniowych (TER), o której mowa w pkt. 1, należy sporządzić ściśle
według kolejności poszczególnych pozycji. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto
dla wszystkich pozycji wymienionych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych. Wykonawca zsumuje wartości
netto wszystkich pozycji. Suma wartości netto wszystkich pozycji plus obowiązujący podatek VAT stanowić
będzie cenę oferty brutto.
Mając na uwadze powyższe wymagania należy podkreślić, że Tabela Elementów Rozliczeniowych jest
niezbędna Zamawiającemu do oceny oferty w zakresie wyliczenia jej ceny. Natomiast na etapie realizacji
umowy dane w niej zawarte są wykorzystywane do rozliczania wykonywanych prac tj. konieczności
rozliczenia części zamówienia lub do ustalenia wartości robót dodatkowych lub zamiennych.
Nie ma w tym zakresie znaczenia, że Wykonawca wskazał cenę w Formularzu ofertowym, bowiem to Tabela
Elementów Rozliczeniowych zawiera szczegółowe informacje o cenie danej oferty, zaś Zamawiający ma
obowiązek weryfikować jej treść.
W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przyjmuje się, że niezgodność treści oferty z treścią SWZ
powinna być oceniania z uwzględnieniem definicji oferty zawartej w art. 66 k.c., tj. niezgodności
oświadczenia woli Wykonawcy z wymaganiami Zamawiającego, odnoszącymi się do merytorycznego zakresu
przedmiotu zamówienia, a więc materialnej sprzeczności zakresu zobowiązania zawartego w ofercie
z zakresem zobowiązania, którego Zamawiający oczekuje dla spełnienia swoich uzasadnionych potrzeb,
zgodnie z postanowieniami SWZ.
Skoro kosztorys ofertowy (w przedmiotowym postępowaniu TER) jest częścią oferty, nie może zostać
uzupełniony po dniu złożenia ofert, bowiem takie uzupełnienie z oznaczeniem cen jednostkowych
prowadziłoby do wytworzenia nowej treści oferty po upływie wyznaczonego terminu, takiej której
pierwotnie oferta ta nie zawierała.
Brak kosztorysu nie może również zostać uznany za omyłkę w świetle art. 223 ust 2 pkt 3 ustawy PZP,
ponieważ omyłki te muszą mieć taki charakter, aby czynności ich poprawy mógł dokonać Zamawiający
samodzielnie, bez udziału Wykonawcy w tej czynności.
Biorąc pod uwagę wyżej przytoczoną argumentację na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy PZP
Zamawiający odrzuca złożoną ofertę, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
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3. Zamawiający – Gmina Słońsk działając na podstawie art. 260 ustawy Prawo zamówień publicznych
zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o unieważnieniu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129) pn.: „Budowa pomostu o
konstrukcji stalowej na Jeziorze Radachowskim”.
Zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli
wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.
W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty, które zostają odrzucone zgodnie z uzasadnieniem
prawnym i faktycznym wskazanym powyżej. Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający unieważnia
niniejsze postępowanie na podstawie art 255 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wójt Gminy Słońsk
Janusz Krzyśków
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