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Do Wykonawców 
 
          
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

pn. „Wykonanie zabezpieczeń biernych stref p.poż. w NIK w Warszawie”. 
 
 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż unieważnił 

przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp, który stanowi, że: „Zamawiający 

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie  

do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu”.  

Jedyna złożona w przedmiotowym postępowaniu oferta Wykonawcy INSTEL s.c., ul. Suchy Las 17a,  

02-495 Warszawa, została odrzucona na podstawie:  

 

1) art. 226 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp ze względu na niezgodność oferty z przepisami ustawy, a konkretnie 

z przepisem art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, który stanowi, że: „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.”. 

Oferta złożona przez Wykonawcę nie została opatrzona podpisem zgodnym z wymaganiem, o którym 

mowa w art. 63 ust. 2 ustawy Pzp. 

 

2) art. 226 ust. 1 pkt 6) ustawy ze względu na złożenie jej w sposób niezgodny z wymaganiami 

technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego, zgodnie z art. 68 ustawy Pzp, w pkt XX.5 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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Potwierdzenie wpływu korespondencji na skrzynkę odbiorczą ePUAP Zamawiającego wskazuje,  

że Wykonawca przekazał niezaszyfrowaną ofertę w sposób nieprawidłowy za pośrednictwem formularza 

do komunikacji a nie za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, 

co spowodowało, że oferta nie została złożona zgodnie z art. 68 ustawy Pzp: 

„Art. 68. Przekazywanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub w konkursie, wniosków, o których mowa w art. 371 ust. 3, oraz prac konkursowych odbywa 

się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających zachowanie integralności, 

autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany i przechowywania 

informacji, w tym zapewniających możliwość zapoznania się z ich treścią wyłącznie po upływie 

terminu na ich składanie.”. 

 

Dyrektor Generalny 
Najwyższej Izby Kontroli 

/-/ Janina Bielak 

 

 
 


