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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Nazwa zamówienia: Doposażenie pracowni Technikum w CKZiU w Poznaniu w ramach 

projektu „Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 

CKZiU w Poznaniu” 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 255 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) informuje o unieważnieniu postępowania. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

W dniu 2.04.2021 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zamawiający, aby dochować terminów na udzielenie odpowiedzi określonych w art. 284 ust. 

2 Ustawy Pzp, w tym samym dniu dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Jednak 

merytoryczną odpowiedź na zadane pytania był w stanie przygotować i opublikować dopiero 

w dniu 6.04.2021. W tym samym dniu Zamawiający podjął także próbę zmiany terminu 

składania i otwarcia ofert na miniPortalu, aby dochować wszelkich formalności. Jednak 

miniPortal uniemożliwił zmianę tych parametrów zamówienia. Pomoc techniczna serwisu 

udzieliła również informacji telefonicznej, iż nie ma możliwości zmodyfikowania tych pól. 

Zatem miniPortal po upływie pierwotnego terminu dał Zamawiającemu możliwość 

odszyfrowania ofert, które wpłynęły już w postępowaniu. Zamawiający nie dokonał 

deszyfracji ofert i nie zapoznawał się z nimi. 

Jednak naczelną zasadą udzielania zamówień publicznych jest brak możliwości zapoznania 

się z treścią ofert przed upływem terminu ich otwarcia. Postępowanie musi być jednak 

prowadzone tak, by nikt nie miał jakiejkolwiek możliwości zapoznania się z treścią ofert. 

W tym miejscu należy przywołać art. 68 Ustawy Pzp „Przekazywanie ofert, wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, 

wniosków, o których mowa w art. 371 ust. 3, oraz prac konkursowych odbywa się przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających zachowanie integralności, 

autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany i 

przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość zapoznania się z ich treścią 

wyłącznie po upływie terminu na ich składanie”. 



 
 

Uzasadnienie prawne:  

art. 255 ust. 6 Ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 

jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”. 


