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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
BIURO ADMINISTRACJI 
BA.WZP.26.55.2021.13 
 
 

Wykonawcy 
 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji pn. „Usługa dostępu do bazy danych zawierającej 
badania, narzędzia, publikacje z zakresu telekomunikacji i informatyki”. Sprawa nr 
BA.WZP.26.55.2021. 

 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU 
 
 

Zamawiający informuję, że działając na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. (tj. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zmianami) ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych (dalej ustawy Pzp) unieważnia postępowanie prowadzone w trybie 
podstawowym bez negocjacji pn. „Usługa dostępu do bazy danych zawierającej 
badania, narzędzia, publikacje z zakresu telekomunikacji i informatyki” Pzp, tj. 
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
 
Uzasadnienie 
Decyzja o unieważnieniu postępowania została podjęta w wyniku niemożliwej do 
usunięcia wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
Odnosząc się do stanu faktycznego będącego podstawą unieważnienia wskazać należy, że 
wada sprowadza się do braku możliwości pobrania z platformy e-zamówienia przez 
Zamawiającego złożonej oferty Wykonawcy. 
 
Przedstawione poniżej okoliczności stanowią istotną wadę niedającą się usunąć, 
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 
 
Przedmiotowe postępowanie prowadzone zostało na podstawie art. 275 pkt 1 w trybie 
podstawowym bez negocjacji na podstawie wartości szacunkowej, która jest wyższa niż 
130 tyś zł netto jednak nie przekracza kwoty progów unijnych. 
 
Zamawiający informuje od dnia 18 października 2021 r. bierze udział w Pilotażu 
produkcyjnego modułu składania ofert i wniosków (MOW) Platformy e-Zamówienia. 
Pilotaż produkcyjny polega na faktycznym prowadzeniu na Platformie e-Zamówienia 
postępowań jako na stronie postępowania, z wykorzystaniem dedykowanego do tego 
modułu składania ofert i wniosków. Dzięki MOW możliwe będzie prowadzenie 

Warszawa, 5 stycznia 2022 r. 
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elektronicznej komunikacji z wykonawcami, którzy będą mogli za pośrednictwem tego 
modułu składać oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub prace 
konkursowe. 
W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie zostało opublikowane w dniu 21 
grudnia 2021 r, i prowadzone na platformie e-zamówienia.gov.pl.  
Termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony przez Zamawiającego na dzień 
29.12.2021 r. jednak w związku z przesłanymi pytaniami od Wykonawców termin ten uległ 
zmianie i został przesunięty na dzień 30.12.2021 r.  
W wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta. Zamawiający po godzinie 10:00 
do której Wykonawcy mogli składać oferty, opublikował kwotę jaką zamierzał przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert wyznaczone zostało na godzinę 11:00, po 
której Zamawiający otworzył etap na platformie e-zamówienia. 
Przy próbie Zamawiającego pobrania oferty z platformy wystąpił komunikat „Proszę 
czekać, trwa przetwarzanie ofert”. Niestety po licznych próbach pobrania oferty przez 
Zamawiającego, wciąż występował ten sam komunikat. Zamawiający skontaktował się z 
infolinią UZP, na której uzyskał informację o konieczności zgłoszenia sprawy poprzez  
platformę co Zamawiający uczynił dwukrotnie. Gdy Zamawiający ponowił próbę 
zgłoszenia problemu do platformy po sprawdzeniu i upewnieniu się, że problem nie leży 
po stronie Zamawiającego, otrzymał informację w dniu 30.12.2021 r., że zgłoszenie jest 
weryfikowane i następują pracę nad rozwiązaniem tego problemu. Po mimo licznych 
wiadomościach oraz kontaktowania się z infolinią, Zamawiający nie otrzymał informacji 
zwrotnej z przyczyną wystąpienia problemu ani sposobem jego rozwiązania.  
W związku z powyższym, Zamawiający nie był w stanie przeprowadzić otwarcia ofert, co 
stanowi niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
 
 
Zgodnie z art. 222 ust 1 otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu 
składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin 
składania ofert.  
 
Niestety zaistniały problem na platformie uniemożliwił Zamawiającemu pobrania złożonej 
oferty, oraz przeprowadzenia czynności otwarcia oferty w terminie określonym w art. 222 
ust 1. W związku z powyższym przywołana przyczyna unieważnienia jest bezsprzeczna i 
nie ma wątpliwości, że ma charakter rzeczywisty, a spowodowana tym wada w opisanym 
stanie faktycznym jest nieusuwalna i na tyle poważna, a przy tym sprzeczna z 
obowiązującymi przepisami ustawy Pzp, że uniemożliwia zawarcie niepodlegającej 
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  Wskazane okoliczności 
powodują, iż Zamawiający nie jest w stanie kontynuować niniejszego postępowania. 
 
Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 11 lutego 2020 r. KIO 186/20, zauważa że 
„Zgodnie  z  art.  86  ust.  2  ustawy  Pzp,  otwarcie  ofert  jest  jawne  i  następuje 
bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin 
składania  ofert,  jest  dniem  ich  otwarcia.  Jednocześnie  stosownie  do  treści  art.  7  ust.  
1 ustawy  Pzp,  zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza  postępowanie  o  udzielenie 
zamówienia  w  sposób  zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  i  równe  
traktowanie wykonawców  oraz  zgodnie  z  zasadami  proporcjonalności  i  przejrzystości.  
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Ponadto  w  myśl art. 8 ust. 1 ustawy Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia jest 
jawne.”  
 
W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej o sygn.. akt KIO 912/15 z dnia 18 maja 2015 r., w którym 
orzeczono, że: „1. Art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p. przewiduje unieważnienie postępowania, jeżeli jest 
ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcia niepodlegającej 
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pomiędzy wadą a niemożnością 
zawarcia ważnej umowy musi istnieć normalny związek przyczynowy. Wadą w rozumieniu tego 
przepisu jest nieusuwalna wada postępowania o udzielenie zamówienia, która wywiera tak 
istotny wpływ na umowę w sprawie zamówienia publicznego, że powoduje jej bezwzględną 
nieważność ab initio, a tym samym prawną bezskuteczność. Podstawy do unieważnienia 
ewentualnej przyszłej umowy zostały określone w art. 146 ust. 1 i 6 p.z.p, i to właśnie te przepisy 
muszą stanowić podstawę oceny pod kątem wypełnienia przesłanki ustawowej wskazującej na 
konieczność unieważniania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o tzw. 
„wadę postępowania” (art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p.) 
 
Mając na uwadze opisane wyżej okoliczności faktyczne i prawne uznać bezsprzecznie należy, iż 
unieważnienie postepowania na obecnym etapie jest konieczne i w pełni uzasadnione, a także że 
pomiędzy wadą a niemożnością zawarcia ważnej umowy istnieje normalny związek przyczynowy.  
 

Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Dariusz Walaszczyk 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


