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Z A W I A D O M I E N I E 

o odrzuceniu oferty 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

podstawowy pod nazwą ” Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, 

polegająca na budowie studni rezerwowej” – znak sprawy ZP.TP.08.2022. 

Zamawiający Gmina Sieroszewice, zawiadamia, że w toczącym się postępowaniu, oferta 

Wykonawcy została odrzucona, na podstawie art. 253 ust. 1 w zw. z art.  226 ust. 1 pkt 3 i 6, 

ze względu na niezgodność z art. 63 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Oferta złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej powinna zostać 

opatrzona właściwym podpisem. Podpis może zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą 

wykonawcy lub na „paczce” dokumentów elektronicznych zawierających ofertę wykonawcy. 

Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej 

zaszyfrowania. Złożenie podpisu jedynie w innym miejscu nie jest równoznaczne ze złożeniem 

podpisu pod ofertą. W konsekwencji powyższego, podpis złożony jedynie na  formularzu nie 
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może wywierać skutków w odniesieniu do złożonej za jego pomocą oferty wykonawcy, gdyż 

zgodnie z art. 63 ustawy to oferta, nie zaś formularz elektroniczny za pośrednictwem którego 

jest przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym podpisem. Oferta, która została złożona 

bez opatrzenia właściwym podpisem elektronicznym podlega odrzuceniu przez zamawiającego 

na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 i 6 PZP, ze względu na niezgodność z art. 63 PZP – co 

oznacza, że złożenie podpisu wyłącznie za pomocą funkcji systemu ePUAP – „PODPISZ I 

WYŚLIJ”, bez opatrzenia samego pliku oferty właściwym podpisem, będzie skutkowało dla 

wykonawcy odrzuceniem jego oferty. 

 

W przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez Państwa nie została opatrzona 

właściwym podpisem i została odrzucona.  
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