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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  mobilnego stanowiska do audytu instalacji fotowoltaicznych z uwzględnieniem symulacji światła, 
elektroluminescencji, termowizji, itp dla Laboratorium Przemysłowe Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł  Energii 
Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu Pn.: „CEN WIS - Centrum Naukowo—Wdrożeniowe Inteligentnych 
Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego" [Umowa nr RPSW.01 .01.00-26-0001117-00] współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014±2020 [Oś  Priorytetowa 1: „lnnowacje i Nauka" Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury 
B~R"] 

W postępowaniu została odrzucona, na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 Pzp, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, 
jeżeli jest niezgodna z ustawą, oferta: 

- nr 1 Wykonawcy MBJ Seryices GmbH Jochim-Klindt-Straf3e 7 22926 Ahrensburg 

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 wart. 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 prawnei  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. 

Wykonawca nie opatrzył  formularza oferty 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 żadnel 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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