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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

BIURO ADMINISTRACJI  
 

 Warszawa, dnia 23 maja 2019 r. 

 
 BA.WZP.26.17.2019.17 

 

 

       Wykonawcy 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę 6 sztuk analizatorów 
modulacji do pomiarów emisji cyfrowych i monitoringu widma radiowego” - sprawa 
BAK.WZP.26.17.2019 , 
nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:   2019/S 066 - 153897 z dnia 03/04/2019 

 

 
Informacja o unieważnieniu postępowaniu 

 
 
Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej 
„ustawą Pzp” unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie 
o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do 
usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 
 
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dokonał publicznego otwarcia założonej 
oferty, z uwagi na brak możliwości jej odszyfrowania. W związku z powyższym Zamawiający 
podczas otwarcia ofert nie podał informacji określonych w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tj: 
1) nazw (firm) oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty; 
2) cen podanych w ofertach; 
3) okresu gwarancji. 
co skutkuje tym, że postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia.  
 

Przyczyną braku możliwości odszyfrowania oferty było to, że plik oferty został niepoprawnie 
zapisany w zasobach elektronicznego systemu obiegu dokumentów Zamawiającego. 
Niepoprawność polegała na usunięciu z pliku wierszy z tekstem rozpoczynającym się 
i kończącym znakiem „- „ 
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Ponadto Zamawiający nie podał zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp do publicznej informacji 
danych, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.  
 
Czynność publicznego otwarcia ofert jest czynnością faktyczną, która nie podlega 
powtórzeniu, a w konsekwencji brak publicznego otwarcia ofert stanowi wadę 
proceduralną wywierającą istotny wpływ na umowę w sprawie zamówienia. 
W przypadku skutecznego złożenia oferty (w warunkach określonych przez zamawiającego), 
zaniechanie czynności publicznego otwarcia ofert skutkuje, wobec braku możliwości 
powtórzenia tej czynności, koniecznością unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
 

          

Z poważaniem, 

Dyrektor Biura 

Administracji 

                                                                  

 Barbara Jamróz 

Dokument podpisany elektronicznie 
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