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Warszawa, dn. 05 marca 2021 r. 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawę 3 zamrażarek głębokiego mrożenia, wirówki laboratoryjnej oraz 

zestawu aparatów do elektroforezy poziomej z zasilaczem w podziale na 3 części (znak sprawy 

DA.22.1.2021.ZM/ZF) 

 

Zamawiający informuje, iż unieważnia  przedmiotowe postępowanie na podstawie  art. 255 pkt 6 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. 

zm), z uwagi na fakt, iż przedmiotowe postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Zamawiający dnia 26 lutego 2021 

r. na podstawie zapytań Wykonawców zmienił treść załącznika nr 1a do projektowanych postanowień 

umowy tj. Opisu przedmiotu zamówienia i zamieścił poprawioną dokumentację na stronie 

internetowej https://bip.ibprs.pl/zamowienia-publiczne/trwajace,  jednocześnie informując, iż ulega 

zmianie termin składania ofert na dzień 3 marca 2021 r. na godz. 10:00 oraz termin otwarcia na dzień 

3 marca 2021 r. na godz. 12:00. Mając na uwadze fakt, że składanie ofert odbywa się za pomocą 

platformy https://miniportal.uzp.gov.pl/, Zamawiający tego samego dnia tj. 26 lutego 2021 r. 

dokonał analogicznej zmiany terminu składania ofert na w/w platformie na dzień 3 marca 2021 r. na 

godz. 10:00 oraz terminu otwarcia na dzień 3 marca 2021 r. na godz. 12:00. Pierwotnie przed zmianą, 

termin składania ofert wyznaczony był na dzień 1 marca 2021 r. na godz. 10:00, natomiast termin 

otwarcia ofert wyznaczony był na dzień 1 marca 2021 r. na godz. 12:00. Dnia  2 marca 2021 r. 

Zamawiający stwierdził, iż w związku z nieustalonym błędem systemu zarządzania treścią strony 

internetowej przedmiotowa zmiana terminu składania i otwarcia ofert nie doszła do skutku oraz w 

wyniku której nie wszyscy potencjalni uczestnicy postępowania mogli złożyć ofertę. W związku z 

brakiem możliwości zmiany terminu składania ofert, Zamawiający mając na uwadze zasady równego 

traktowania Wykonawców sformułowane w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), postanawia jak na wstępie. 
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