
Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych                                                                      Brynek, 24.09.2021 r.
im. Stanisława Morawskiego
42 – 690 Tworóg, Brynek, Park 4
                                                                    
Nr sprawy P 1/2021                                                                                                                                

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia 
w części 5 - pieczywo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art.  275
pkt.1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą

Pzp,  na zadanie pn.„Dostawę artykułów żywnościowych do internatu Zespołu Szkół Leśnych
i  Ekologicznych  im.  St.  Morawskiego  w  Brynku”,  którego  wartość  nie  przekraczała  kwot,
o których mowa w art. 3 ustawy Pzp; ogłoszonego w BZP pod nr: 2021/BZP 00135046/01.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych im. St. Morawskiego w Brynku działając zgodnie z art. 260 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.),
zwaną dalej  ustawą Pzp informuje,  że  unieważnił  postępowanie  na zadanie pn.„Dostawę artykułów
żywnościowych  do  internatu  Zespołu  Szkół  Leśnych  i  Ekologicznych  im.  St.  Morawskiego
w Brynku” w części 5 – pieczywo.

UZASADNIENIE PRAWNE

Zgodnie z art.  255 pkt.  2 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli  wszystkie  złożone  wnioski  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  albo  oferty  podlegały
odrzuceniu.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

W zakresie części 5 – pieczywo, w postępowaniu na na zadanie pn.„Dostawę artykułów żywnościowych
do  internatu  Zespołu  Szkół  Leśnych  i  Ekologicznych  im.  St.  Morawskiego  w  Brynku”,
ogłoszonego w BZP pod nr: 2021/BZP 00135046/01 w dniu 3.08.2021 r., do upływu terminu składania
ofert,k tj. 25.08.2021 r. do godz. 10.00, wpłynęły dwie oferty:

1. PIEKARNIA-CUKIERNIA „DŻELFA” S.C., UL. B. CHROBREGO 16, 42-690 HANUSEK – 
część 5 pieczywo, wartość netto: 22689,60 zł., brutto: 23824,08 zł.

2. GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA, UL. ZAMKOWA 45, 42-690 TWORÓG 
– część 5 – pieczywo, wartość netto: 31937,00 zł., brutto: 33533,85 zł.

Obydwie oferty złożone w niniejszym postępowaniu w zakresie części 5 – pieczywo, zostały odrzucone na
podstawie  art.  226 ust.  1  pkt.  3  ustawy  Pzp,  jako  niezgodna  z  przepisami  ustawy,  bowiem nie  została
opatrzona  podpisem  zaufanym  lub  kwalifikowanym  osoby  upoważnionej  do  reprezentacji  w  sposób
określony  zgodnie  z  art.  89  ust.  1  pkt  8  ustawy  Pzp na  podstawie  odrębnych  przepisów  zawartych
w rozporządzeniu  Prezesa  Rady  Ministrów z  dnia  30  grudnia  2020r.  w  sprawie  sposobu  sporządzania
i  przekazywania informacji  oraz wymagań technicznych dla  dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji  elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.



z 2020 poz. 2452). Oferta, zgodnie z art. 63 ustawy Pzp musi zostać opatrzona właściwym podpisem. 
Wobec  tego,  że  obydwie  oferty  złożone  w  niniejszym  postępowaniu  w  zakresie  części  5  –  pieczywo,
podlegały odrzuceniu, Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp.

Pouczenie:
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury
określono w ustawie Pzp – Dział IX ”Środki ochrony prawnej”, art. 505-590.


