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ZAWIADOMIENIE 

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: rozbudowa Specjalnego  

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chorzowie o zespół pracowni kształcenia 
praktycznego 

 
Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 255 pkt. 6 
„postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”. 

 
Uzasadnienie 

W dniu otwarcia ofert tj. 16 sierpnia 2021r. Zamawiający powziął informację o otrzymaniu 3 
ofert na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP. Przy próbie deszyfrowania poprzez 
system miniPortal w przypadku 2 złożonych ofert pojawiał się komunikat, że plik został 
zaszyfrowany kluczem do innego postępowania. W wyniku analizy zaistniałej sytuacji 
Zamawiający doszedł do wniosku, iż sytuacja ta ma związek z problemem jaki miał miejsce 
w dniu ogłaszania postępowania w systemie miniPortal. W dniu ogłaszania postępowania 
Zamawiający nie mógł ogłosić postępowania i pozostawił je w wersji roboczej a następnie po 
sprawdzeniu czy się opublikowało i stwierdzeniu, iż nadal jest w wersji roboczej nie 
opublikowanej ogłosił kolejne postępowanie już bez problemów. Zamawiający w dniu 
ogłoszenia postępowania sprawdził stronę główną miniPortalu z ogłoszeniami i stwierdził 
tylko jedno postępowanie ogłoszone. Jednak dokonując analizy postępowań  umieszczonych 
w systemie  miniPortal w dniu otwarcia ofert widoczne są dwa ogłoszenia jedno wersja 
robocza ogłoszona, drugie ogłoszone i system miniPortal nadał im dwa różne identyfikatory 
postępowania.   
Zamawiający, mając na uwadze zasadę zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji  
i równego traktowania wykonawców oraz zasadę przejrzystości postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego zakwalifikował opisany wyżej stan faktyczny, jako niemożliwą do 
usunięcia wadę uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Stan taki stanowi zaś zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy podstawę do 
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
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