
Fundusze 
Europejskie 
Program Regionalny 

Rzeczpospolita 
Polska 

WOJEWÓDZTWO 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz 

Rozwoju Regionalnego 

ATZ — 381 /49-7 /20 Kielce dn. 07.10.2020r. 

Politechnika Świętokrzyska 

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o unieważnieniu postępowania 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 i pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz.1843 tj), zwanej Pzp, Politechnika Świętokrzyska informuje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o 

unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę  wagi analitycznej, wagi półtechnicznej, wytrząsarki, łaźni wodnej, dejonizatora dla Laboratorium 

Biomasy Stałej i Energetyki Biogazowej Pol itechni ki Świętokrzyskiej 

w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS — Centrum Naukowo—Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu 
Świętokrzyskiego" [Umowa nr RPSW.O1.O1.00-26-0001/17-OO] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionałnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2O14..2O2O [Oś  
Priorytetowa 1: „lnnowacje i Nauka" Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R"] 

W postępowaniu zostały odrzucone, na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 Pzp, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, 

jeżeli jest niezgodna z ustawą, oferty: 

- nr 1 Wykonawcy Mettler-Toledo Sp. z o.o., ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa 

- nr 2 Wykonawcy Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń  

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. Formę  czynności prawnej złożenia oferty określa art. 10 a ust 5 Pzp zgodnie z którym 
oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, 
sporządza się  pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się  kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Zatem 
dla zachowania elektronicznej formy czynności prawnej złożenia oferty wymagane jest złożenie oświadczenia woli w postaci 
elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Natomiast opatrzenie kwalifikowanym podpisem 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń  jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia za zgodność  z oryginałem. 

Wraz z ofertą  Wykonawca na podstawie art. 25a Pzp składa oświadczenie w formie jednolitego dokumentu. 
Zgodnie z art. l0a ust 5 Pzp zachowanie formy elektronicznej wymagane jest także do złożenia oświadczenia na formularzu JEDZ. 

Wykonawca Mettler-Toledo Sp. z o.o., ul. Poleczki 21, 02-822 Warszawa nie opatrzył  formularza oferty 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W myśl art. l0a ust 5 Pzp brak złożenia podpisu kwalifikowalnego pod ofertą  
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(formularzem oferty), który wyraża oświadczenie woli zawarcia umowy o określonej treści, skutkuje je nieważnością. W związku 
z tym Zamawiający dokonał  czynności jak na wstępie. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w przedmiotowym postępowaniu 
nie dopuścił  składania ofert częściowych zatem złożenie oferty tylko na wybrany element przedmiotu zamówienia nie odpowiada 
treści SIWZ. 

Wykonawca Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń  zeskanował  formularz oferty oraz załączone do niego 
kopie dokumentów i oświadczeń  w jeden plik który opatrzył  kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zatem dokument jakim jest 
formularz oferty nie został  opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W myśl art. l0a ust 5 Pzp brak złożenia podpisu 
kwalifikowalnego pod ofertą  (formularzem oferty), który wyraża oświadczenie woli zawarcia umowy o określonej treści, skutkuje jej 
nieważnością. W związku z tym Zamawiający dokonał  czynności jak na wstępie. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp 
zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu albo nie wpłynął  żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego 
wykluczeniu — w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
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