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Gdańsk, dnia 10 sierpnia 2021 r. 

 

L.dz. GIS/2823/08/2021 
 

 

WYKONAWCY 

 
 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowy bez negocjacji na Remont  

                 dachu wraz z instalacją odgromową na osiedlu przy ul. Ptasiej w Gdańsku 

 

W postępowaniu zostały złożone dwie oferty: 

1. Oferta Wykonawcy SEEGER DACH sp. z o.o. ul. Śląska 4, 80-384 Gdańsk z ceną 1 189 503,59 zł. 

2. Oferta Gdańscy Dekarze Piotr Lisek ul. Sucha 2/1 80-531 Gdańsk – brak możliwości otwarcia 

oferty 

 

I. Działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 253 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami – zwana dalej 

„ustawą Pzp”) Zamawiający zawiadamia, iż: 

 

ODRZUCIŁ 

ofertę Wykonawcy  

Gdańscy Dekarze Piotr Lisek ul. Sucha 2/1 80-531 Gdańsk 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Oferta Wykonawcy Gdańscy Dekarze Piotr Lisek  została błędnie złożona a mianowicie Wykonawca 

błędnie wypełnił formularz do złożenia oferty. W miejsce prawidłowego identyfikatora  

z miniPortalu wpisał inny numer a mianowicie został wpisany identyfikator postępowania  

z Platformy e-Zamówienia, skrócony ze względu na nadmiarową liczbę znaków. Systemy te nie są 

ze sobą w żaden sposób powiązane i Wykonawcy nie powinni ich używać. To sprawia, że oferta nie 

zapisała się prawidłowo w postępowaniu i nie ma możliwości na jej odszyfrowanie, w związku  

z czym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, jako oferta która 

nie została sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi 

sporządzania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez 

Zamawiającego. Tym samym komisja nie bierze jej pod uwagę w dalszej ocenie ofert. 
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II. działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia, iż: 

 

UNIEWAŻNIA 

przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp. 

 

Uzasadnienie faktyczne:  

W postępowaniu została złożona jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu a mianowicie oferta  

wykonawcy SEEGER DACH sp. z o.o. ul. Śląska 4, 80-384 Gdańsk. Cena tej oferty przewyższa 

kwotowo środki jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego 

zamówienia. Cena oferty wynosi 1 189 503,59 zł brutto, a Zamawiający przeznaczył na 

sfinansowanie zamówienia  kwotę 324 000,00 zł brutto i nie może jej zwiększyć. 

 

W związku z powyższym zaistniały przesłanki z art. 255 pkt 3) ustawy Pzp obligujące Zamawiającego 

do unieważnienia przedmiotowego postępowania.  
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