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Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

Politechnika Świętokrzyska zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień  publicznych (Dz.U.2019.1843 tj.), informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  oprogramowania do oceny 
ekotoksykologicznej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-
002202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną  uczelnią  w europejskiej przestrzeni 
gospodarczej", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zostało unieważnione na 
podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień  publicznych tj. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej 
odrzuceniu albo nie wpłynął  żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy 
niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. 

Oferta nr 1 TIGRET Sp. z o. o., ul. Warszawska 27, 02-495 Warszawa, została odrzucona na podstawie art. 89 
ust. 1 pkt 1 Pzp, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z ustawą. 

Wykonawca w postępowaniu złożył  ofertę  oraz załączone do niej dokumenty w jednym pliku, który opatrzył  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zatem dokument jakim jest oferta nie został  opatrzony kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 
W przedmiotowym postepowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie 
ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu 
Zamówienia, odbywa się  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. l0a ust 5 Pzp, Oferty, 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument, sporządza się, 
pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się  kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Z treści wyżej wymienionego artykułu wynika bezwzględny nakaz sporządzenia oferty pod rygorem nieważności w 
postaci elektronicznej i opatrzenia jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Opatrzenie oferty kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym wyraża wolę  wywołania określonych skutków prawnych — złożenie oferty. Brak podpisu 
pod ofertą  skutkuje nieważnością  oferty z mocy prawa. 
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