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ZAWIADOMIENIE 
o unieważnieniu postępowania 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 275 
ust.1 pkt. 1 p.z.p. na zadanie pn.: Dowóz  dzieci z terenu gminy Olsztyn do placówek 
oświatowych 
 
Działając zgodnie z art. 260 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia 
przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy 
PZP. 

 
Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy p.z.p. Zamawiający  unieważnia postepowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postepowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.  
W prowadzonym postepowaniu Zamawiający, działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 3 i 
pkt 6 ustawy p.z.p. w związku z art. 63 ust. 2 p.z.p. odrzucił złożone oferty wykonawców z 
uwagi na fakt, że oferty nie zostały sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami 
technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania ofert przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej określonymi przez zamawiającego w rozdziale X i XIII Specyfikacji Warunków 
Zamówienia. 
Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy p.z.p. w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie 
o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału                           
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa              
w art. 125 ust. 1 p.z.p., składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub             
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Wykonawcy w prowadzonym postepowaniu  złożyli oferty w terminie określonym przez 
zamawiającego w  SWZ, jednakże przesłane oferty nie zostały złożone w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym  lub  podpisem 
osobistym, zgodnie z art. 63 ust. 2 p.z.p. oraz wymogami określonymi we wskazanych wyżej 
zapisach  SWZ. 
Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia 
postępowania na ww. podstawie prawnej. 

 
 
   

  Wójt Gminy Olsztyn  
   Tomasz Kucharski 
/podpisano elektronicznie/ 

 


