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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie podstawowym bez negocjacji o jakim stanowi art. 275 pkt 1  ustawy Pzp, 

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp  

pn. „Organizowanie i prowadzenie zajęć ruchowych w strefie fitness i w strefie cardio-siła 
w Aquaparku Kutno przy ul. Kościuszki 54 należącym do Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Kutnie” 

  

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie na podstawie art. 255 pkt 2 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2021 r.,  

poz. 1129 ze zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o jakim stanowi art. 275 pkt 1  

ustawy Pzp, poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 

ustawy Pzp, gdyż złożona oferta podlegała odrzuceniu.  

 

 

Uzasadnienie: 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożona została jedna oferta 

Wykonawcy: Aleksandra Dąbrowska FIT. FORMA ul. gen. J. Dąbrowskiego 6 m 1, 99-300 

Kutno, Oferta nr 1. 

Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie na podstawie art. 226 

ust. 1  pkt 3 ustawy Pzp odrzucił ofertę Wykonawcy, gdyż jest niezgodna z przepisami prawa.   

Zamawiający stwierdził, że oferta Wykonawcy wraz z oświadczeniem wymaganym 

zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, zostały złożone przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, lecz nie zostały podpisane. Wykonawca nie opatrzył również podpisem 

elektronicznym „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, 

komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji 

oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą,  

z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

Kwestie związane ze składaniem podpisu elektronicznego w postępowaniach  

o udzielenie zamówienia publicznego reguluje art. 63 ustawy Pzp. Zgodnie z ust. 2 ww. 

przepisu 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 ustawy Pzp, 

składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych, dalej UZP, 

w zakresie procedury składania właściwego podpisu elektronicznego wskazać należy, iż 

prawidłowym będzie złożenie oferty w ten sposób, że wykonawca przekazuje zamawiającemu 

plik zawierający ofertę wraz z właściwym podpisem elektronicznym, który został złożony 

przed zaszyfrowaniem oferty. 

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem miniPortalu i zgodnie z instrukcją 

użytkowania tego systemu, plik z zaszyfrowaną ofertą lub zaszyfrowana paczka dokumentów 

elektronicznych zawierająca ofertę, składana (wysyłana) jest Zamawiającemu za pomocą 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”, który z kolei może zostać 

podpisany z wykorzystaniem właściwej funkcji systemu ePUAP tj. „PODPISZ I WYŚLIJ”. 

Podpis ten, jak wskazano w „Instrukcji użytkowania” systemu miniPortal, składany jest 

wyłącznie na formularzu złożenia, zmiany, wycofania oferty i nie wywiera skutków w 

odniesieniu do złożonej za jego pomocą oferty Wykonawcy. Jak podkreśla UZP, oferta 

bowiem, zgodnie z art. 63 ustawy Pzp  musi zostać opatrzona właściwym podpisem 

elektronicznym. 

  Podkreślić należy, iż Zamawiający jak i Wykonawcy korzystając z systemu miniPortal 

akceptują „Regulaminu korzystania z systemu miniPortal” oraz powinni użytkować go 

zgodnie z „Instrukcją użytkowania”,  jednocześnie godząc się z faktem, iż niewłaściwe 

korzystanie z tego systemu może wywierać negatywne konsekwencje. Brak opatrzenia oferty 

i oświadczenia wymaganego zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp właściwym podpisem 

elektronicznym powoduje ich nieważność. 

Oferty Wykonawców, które zostały złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w postaci elektronicznej jednakże bez opatrzenia właściwym podpisem 

elektronicznym podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp z uwagi 

na niezgodność z art. 63 ustawy Pzp. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający odrzucił  złożoną 

jedyną ofertę, która jest niezgodna z przepisami prawa, co stanowi przesłankę do 

unieważnienia postępowania.  

 

 

        DYREKTOR 

               

                                                                                               Paweł Ślęzak   


