
Centrum Kształcenia Zawodowego     Racibórz, 12.10.2021r. 
i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu 
ul. Zamkowa 1 
47-400 Racibórz 
 
Nr CKZiU2.26.17.21 
 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU 
POSTĘPOWANIA 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 i art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym - bez przeprowadzenia negocjacji na 
podstawie art. 275 pkt 1 zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) pn. 

 
„MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 „MECHANIK” W RACIBORZU WRAZ 
Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ” 

 
1. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) odrzuca ofertę 
Wykonawcy SONBUD Jasiukajć Spółka Jawna, ul. Mikołaja 9b, 47-400 Racibórz. 

 
Uzasadnienie faktyczne: 
W niniejszym postępowaniu Zmawiający postawił wymagania dotyczące sposobu przygotowania 
oferty: 
- pkt 17.4 SWZ Ofertę składa się pod rygorem nieważności na Formularzu ofertowym - Załącznik 

nr 2 do SWZ. 
- pkt 17.5 SWZ Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
- pkt 17.6 Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników do niniejszej SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 
Ponadto zgodnie z pkt 4.13 SWZ Zamawiający wymagał od Wykonawców zadeklarowania 
w Formularzu ofertowym okresu, na który Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot 
umowy, gdyż zgodnie z pkt 22 SWZ okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert w niniejszym 
postępowaniu. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia należało podać w pełnych 
miesiącach w formularzu ofertowym. 
Oferta Wykonawcy została złożona na „Formularzu szacowania”, a nie na „Formularzu 
ofertowym” stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ. W związku z tym treść oferty jest niezgodna 
z warunkami zamówienia i podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust, 1 pkt 5 ustawy Pzp. 
Zawarte w formularzu ofertowym zobowiązania dotyczące określenia okresu gwarancji na 
wykonany przedmiot umowy, zobowiązania dot. wykonania czynności związanych z realizacją 
zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę oraz 
oświadczenia odnoszące się do m.in. ceny oferty, akceptacji formy i terminów płatności 
określonych we wzorze umowy, związania ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, akceptacji wzoru umowy i zobowiązania do jej zawarcia na warunkach w niej 
określonych, nie zostały przez Wykonawcę złożone. 



Pojęcie warunków zamówienia zostało zdefiniowane w art. 7 pkt 29 ustawy Pzp. Poprzez warunki 
zamówienia należy rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie 
zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z 
realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych 
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do określenia lub opisania warunków 
zamówienia służą dokumenty zamówienia, w tym SWZ. 
Niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia polega na sporządzeniu i przedstawieniu oferty 
w sposób nieodpowiadający wymaganiom Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu 
zamówienia, sposobu jego realizacji oraz innych warunków zamówienia. W orzecznictwie przez 
pojęcie treści oferty należy rozumieć deklarowane w ofercie spełnienie wymagań Zamawiającego 
przede wszystkim co do zakresu, ilości, jakości warunków realizacji i innych elementów istotnych 
dla wykonania przedmiotu zamówienia publicznego. „Treść oferty” to treść zobowiązania 
Wykonawcy do zgodnego z żądaniami Zamawiającego wykonania przedmiotu zamówienia 
publicznego. Na tak rozumianą treść oferty składa się formularz ofertowy  oraz wszystkie 
dokumenty dookreślające i precyzujące zobowiązanie Wykonawcy dotyczące przedmiotu oraz 
zakresu lub wielkości zamówienia, składane wraz z formularzem ofertowym. 
Niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia polega zatem na niezgodności zobowiązania, 
które Wykonawca wyraża w swojej ofercie i przez jej złożenie na siebie przyjmuje, z zakresem 
zobowiązania, które Zamawiający opisał w SWZ i którego przyjęcia oczekuje. Niezgodność treści 
oferty z treścią SWZ ma miejsce w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi 
zamówienia, nie zapewniając jego realizacji w całości zgodnie z wymogami Zamawiającego 
(wyrok z dnia 24.10.2008r., KIO/UZP1093/08). 
Zamawiający nie mógł w tym przypadku skorzystać z dyspozycji art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, 
mówiącego o tym, że w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub 
innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Zamawiający, korzystając z tego uprawnienia, 
wyjaśnia treść złożonej oferty. Celem wyjaśnienia treści złożonej oferty jest uzyskanie 
dodatkowych informacji, co w przypadkach wątpliwości, niejasności co do treści złożonej oferty 
pozwoli Zamawiającemu dokonać należytego badania i oceny złożonej oferty. Uzyskane 
dodatkowe informacje (wyjaśnienia) nie mogą jedynie zmienić treści oferty. Wyjaśnienia muszą 
zatem ograniczać się wyłącznie do wskazania sposobu rozumienia treści zawartych w złożonej 
ofercie, nie mogą natomiast jej rozszerzać ani ograniczać. 

 
Uzasadnienie prawne: 
Oferta odrzucona na podstawie art., 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, który stanowi: 
„Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia” 

 
2. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm.) unieważnia przedmiotowe 
postępowanie. 

 
Uzasadnienie faktyczne: 
W niniejszym postepowaniu złożono 1 ofertę: 
Oferta nr 1 SONBUD Jasiukajć Spółka Jawna, ul. Mikołaja 9b, 47-400 Racibórz, cena brutto 
oferty: 311 854,20 zł. 
Oferta nr 1 podlega odrzuceniu. 
Mając na uwadze zaistniałą sytuację, Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ jedyna 
oferta złożona w niniejszym postępowaniu podlega odrzuceniu. 



Uzasadnienie prawne: 
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, który stanowi: 
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty 
albo wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu podlegały odrzuceniu.” 

 
 

 

 

          dr Sławomir Janowski 
    DYREKTOR 

 


