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                      Kalsk, 14.11.2022 r. 

 

    

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Dot. postępowania nr ref. 17/2022 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz.U.2022.1710 z dnia 16.08.2022 r ), dalej jako 

ustawa pzp ) pn. : Wykonanie zadaszenia wraz ze ścianką osłonową w gospodarstwie 

„Tańczący Żuraw” w Jordanowie: 

 

W związku z art. 260 w zw. z art. 263 ustawy pzp Zamawiający informuje, że: 

1. na podstawie art. 226. ust. 1 pkt 1 ustawy pzp oferta złożona przez Wykonawcę: 

Osuszanie Budynków i Pomieszczeń Gospodarczych Krzysztof Wołowski, Niegosławice 67, 

67-312 Niegosławice zostaje odrzucona; 

2. na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy pzp postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. : Wykonanie zadaszenia wraz ze ścianką osłonową w gospodarstwie 

„Tańczący Żuraw” w Jordanowie, nr ref. 17/2022 zostało unieważnione 

 

Uzasadnienie 

Ad. 1: 

Oferta złożona przez Wykonawcę Osuszanie Budynków i Pomieszczeń Gospodarczych Krzysztof 

Wołowski, Niegosławice 67, 67-312 Niegosławice została złożona po terminie składania ofert 

wskazanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Rozdział XVI. Zgodnie z treścią Rozdziału 

XVI: „Termin składania ofert upływa w dniu 14.11.2022 r., o godz. 10.00. Decyduje data oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem 

Głównego Urzędu Miar”. Wykonawca złożył ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej na której 

prowadzone jest postępowanie (https://platformazakupowa.pl/pn/lodr ), w dniu 14.11.2022 r, jako 

godzina wpływu wskazana została godz. 10:01:07. Wobec powyższego oferta Wykonawcy została 

odrzucona z uwagi, iż wpłynęła po wyznaczonym terminie składania ofert.  

Ad. 2: 

Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy pzp, ponieważ      

w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Wszystkie oferty 

złożone w postępowaniu podlegają odrzuceniu.  

https://platformazakupowa.pl/pn/lodr


 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 262 ustawy pzp, o wszczęciu 

kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje 

ten sam przedmiot zamówienia niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się                                

o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu. 

 

Pouczenie: 

Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 

przewidzianych w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 

 

 

Dyrektor 

 Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

Wojciech Szadel 

 

 

 


