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Znak sprawy: ZP.262.9.2022 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie podstawowym na kompleksową dostawę gazu ziemnego grupy E 

(wysokometanowy) do nieruchomości Krajowego Centrum Hodowli 

Zwierząt 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 

1129 ze zm.), informuje, o konieczności unieważnienia postępowania pn. 

„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego grupy E (wysokometanowy) do 

nieruchomości Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt”, sygn. ZP.262.9.2022. 

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

co wyczerpuje przesłankę z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp. 

Uzasadnienie faktyczne 

Zamawiający przeprowadzając postępowanie korzystał z narzędzia miniPortal, gdzie 

w ustawieniach postępowania należy wskazać termin składania i otwarcia ofert. 

Termin składania ofert wyznaczono na 08.06.2022 r. Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy 

Pzp otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania, nie później 

niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Na portalu 

miniPortal termin ten musi być wskazany w formacie dd-mm-rrrr hh:mm.  
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W przedmiotowym postępowaniu, w związku z terminem składania ofert w dniu 

08.06.2022 r., termin otwarcia musiał być więc wyznaczony najpóźniej na 

09.06.2022 r. 23:59. System jednak omyłkowo przyjął datę 06.08.2022 r. (zamiast 

08.06.2022 r.), co oznacza, że odszyfrować i otworzyć złożoną ofertę będzie można 

dopiero 06.08.2022 r., a więc dwa miesiące po terminie składania ofert, co jest 

niedopuszczalne. 

Mając powyższe na uwadze, zamawiający nie mogąc zapoznać się z treścią złożonej 

oferty niezwłocznie po terminie składania ofert oraz zbadać i dokonać jej wyboru w 

terminie związania ofertą, zmuszony jest unieważnić przedmiotowe postępowanie. 

Przewodniczący 

Komisji przetargowej 

Marcin Czajka 


