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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim,  
ul. T. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  

 
zgodnie z art. z art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 
1129 t.j.), zwanej dalej pzp, Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o unieważnieniu 
postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia publicznego na: 

BUDOWĘ SIŁOWNI 

UZASADNIENIE PRAWNE: postepowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy pzp, gdyż 
obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, o którym mowa powyżej. 
 
UZASADNIENIE FAKTYCZNE: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego polegającą na niespójności 
dat w zakresie składania i otwarcia ofert. Zamawiający w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) 
oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu nr 2021/BZP 00174775/01 z dnia 08.09.2021 r. zamieścił datę składania ofert 
na dzień 23.09.2021 r. o godz. 1000 wyznaczając datę ich otwarcia na dzień 23.09.2021 r. o godz. 1005, która nie 
jest spójna z datą składania i otwarcia ofert wyznaczoną na stronie prowadzonego postepowania pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/powiatminski. Na platformie zakupowej Zamawiający wskazał datę składania 
ofert na dzień 22.09.2021 r. o godz. 1000 wyznaczając datę ich otwarcia na dzień 22.09.2021 r. o godz. 1005. Z 
uwagi na fakt, że rozbieżność ww. dat mogła wprowadzać w błąd wykonawców, którzy chcieliby złożyć oferty w 
terminie wskazanym w SWZ, to nie mogliby tego uczynić po godz. 1000 w dniu 22.09.2021. Wobec powyższego 
unieważnienie postępowania jest uzasadnione. 

Zamawiający informuje, że o wszczęciu postępowania dotyczącego tego samego przedmiotu zamówienia lub 
obejmującego ten sam przedmiot zamówienia zostaniecie Państwo poinformowani osobnym pismem.  
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki 
ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX PZP.  
 
Dziękujemy za udział w postępowaniu. 
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