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Polska Agencja Nadzoru Audytowego ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, NIP: 5252802078, REGON: 384416473  
telefon: 22 428 24 95, fax: 22 487 81 71, e-mail: pana@pana.gov.pl  

Warszawa, dnia 2 grudnia 2020 r. 

 

Do wszystkich uczestników postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą „Dostawa sprzętu komputerowego” (zn. spr. BP.2412.2.2020). 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 
 

Na podstawie   art. 92 ust. 1 pkt 7 i art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej w skrócie „Pzp”, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu 

postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli, postępowanie jest obciążone niemożliwą do 

usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: 

W związku z prowadzonymi w dniach 28-29 listopada 2020 r. pracami serwisowymi związanymi 

ze zmianą środowiska infrastrukturalnego dla aplikacji udostępnianych przez Urząd Zamówień 

Publicznych, aplikacja miniPortalu w dniu 28 listopada 2020 r. wyznaczonym jako termin 

składania i otwarcia ofert, była niedostępna zarówno dla Zamawiającego jak i dla Wykonawców, 

co skutkowało: 

1) uniemożliwieniem  złożenia wszystkim Wykonawcom  oferty w wyznaczonym terminie 

 i tym samym naruszeniem zasady równego traktowania wszystkich wykonawców. 

2)  nie wykonaniem przez Zamawiającego czynności otwarcia ofert w wyznaczonym 

terminie i tym samym, brakiem możliwości wypełnienia  przez Zamawiającego dyspozycji 

z  art. 86 ust. 2 Pzp. 

 

 Uzasadnienie prawne unieważnienia:  

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia jeżeli, postępowanie jest obciążone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”. 

W niniejszym postępowaniu   Wykonawcy,  z uwagi na przeprowadzane w dniu otwarcia ofert 

prace serwisowe, nie mogli złożyć ofert w zakreślonym w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia terminie, a Zamawiający nie mógł dokonać czynności  otwarcia ofert. Zgodnie  

z utrwalonym zarówno w orzecznictwie jak i doktrynie poglądem, że otwarcie ofert jest 

czynnością  materialno-techniczną, którą można dokonać tylko raz, w wyznaczonym uprzednio 

terminie, i nie podlega ona powtórzeniu,  należało powyższe postępowanie unieważnić jako 

obciążone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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 Na podstawie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia przedmiotową 

informację na stronie internetowej. 

 

 

 

Marcin Obroniecki 

Prezes 

Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego 

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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