
 

Warszawa, dnia 30 grudnia 2020 r. 
 

 
dot. numer sprawy: 76/GP/PN/2020 

 
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty 

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu oferty Wykonawcy 
ARCHIVIO Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Annopol 4a w (03-236) Warszawie, w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przechowywanie 
1500 m.b. dokumentów złożonych na 156 drewnianych jednostkach paletowych”, numer sprawy: 76/GP/PN/2020, 
ogłoszenie o zamówieniu numer 764152-N-2020 z dnia 11-12-2020 r.,  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy, 
ponieważ wadium, którego wniesienia żądał Zamawiający, nie zostało wniesione. 
 
Uzasadnienie: 
Zgodnie z pkt 11 SIWZ, Zamawiający żądał od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 3.000,00 zł, w jednej lub 
kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie 

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz.299). 
Dodatkowo Zamawiający określił, że wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, zaś wadium 
wniesione w pieniądzu będzie wniesione skutecznie, jeżeli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany 
kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako 
ostateczny termin składania ofert). 
 

W dniu 29 grudnia 2020 r. o godzinie 12:30, w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert w 
przedmiotowym postępowaniu.  

Zgodnie z informacją zawartą w pkt 13 Formularza oferty Wykonawca ARCHIVIO Sp. z o. o., zadeklarował 
wniesienie wadium w formie pieniądza, dołączając do oferty potwierdzenie wykonania przelewu. Rachunek 
bankowy Zamawiającego został uznany kwotą wadium w dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 13:51, tj. po terminie 
składania ofert. W związku z powyższym oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu nie została zabezpieczona 
wadium. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający uznał, że oferta Wykonawcy ARCHIVIO Sp. z o. o. podlega odrzuceniu, 
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy Pzp, ponieważ wadium, którego wniesienia żądał Zamawiający, nie zostało 
wniesione. 

 
Wykonawcy, którego oferta została odrzucona przysługuje odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy. Odwołanie 

powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 
przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.  

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający 
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie 
wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o odrzuceniu oferty. 

 
Anna Borowska 

Dyrektor Generalny 
Głównego Urzędu Statystycznego 
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