
 

 

 

 

  

 
 

Słupsk, dnia 19 marca 2019 r. 

ZAMAWIAJĄCY: Akademia Pomorska w Słupsku 
  76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a 
  
Nr TED 2019/S 023-049522 

Nr postępowania: 1/2019 

 

          

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

INFORMACJA 

o unieważnieniu postępowania 

 
 

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej 

wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej zgodnie z postanowieniami art. 11ust. 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych pn. „Zakup i dostawa oprogramowania do pracowni kształcenia praktycznego w 

AP w Słupsku” 

  

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                

(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa oprogramowania do pracowni kształcenia 

praktycznego w AP w Słupsku” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo 

zamówień publicznych – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Uzasadnienie: 

 

Zamawiający w dniu 01.02.2019 roku wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę oprogramowania do pracowni kształcenia praktycznego w 

AP w Słupsku”. W dniu 07.03.2019 r. Zamawiający wydłużył termin składania ofert z dnia 12.03.2019 r. na 

dzień 21.03.2019 r., zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej oraz wysyłając sprostowanie 

ogłoszenia o zamówieniu do Dz.U.U.E.. Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego zmiana terminu 

składania i otwarcia ofert nie została opublikowana na miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych, na którym 

opublikowano postępowanie. W konsekwencji system miniPortal po upływie pierwotnie określonego terminu 

opublikował klucz prywatny, a więc pozwala (hipotetycznie) Zamawiającemu na zapoznanie się z treścią ofert 

złożonych w pierwotnym terminie, a przed upływem nowego terminu na ich otwarcie, jaki został wyznaczony 

przez nowe brzmienie dokumentacji przetargowej. 

Zatem, unieważnienie niniejszego postępowania na podst. art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jest w pełni zasadne, skoro postępowanie 

obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 


