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Wykonawcy 
(zawiadomienie zamieszczone na stronie 

internetowej zamawiającego) 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
realizację zadania pod nazwą: Usługi ubezpieczenia dla potrzeb Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Zadanie 1 i 2. 
 
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

W oparciu o art. 92. ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Uniwersytet Wrocławski jako Zamawiający 
informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania zgodnie z następującym 
uzasadnieniem: 

Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 punkt 7 w związku z art. 146 ust. 6 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) tj.: 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie 
obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca, firma GENERALI TU SA, 02-676 Warszawa ul. 

Postępu 15b, złożył prawidłowo ofertę w dniu 7.10.2019 r. do godz. 10:00.  
Ww. Wykonawca oprócz zaszyfrowania swojej oferty kluczem publicznym, zabezpieczył 
dostęp do wszystkich złożonych plików dodatkowo hasłem. Zamawiający pomimo 
pomyślnego rozszyfrowania oferty podczas sesji otwarcia, nie miał dostępu do plików, 

gdyż nie znał hasła. W związku z powyższym oferta nie została odczytana przez 
Zamawiającego w dniu otwarcia ofert tj. 7.10.2019 r. o godz. 12:00. 
Następnego dnia tj. 8.10.2019 r. Wykonawca tj. firma GENERALI TU SA po zapoznaniu 
się z Informacją z otwarcia ofert, zamieszczoną przez Zamawiającego w Biuletynie 

Informacji Publicznej dnia 7.10.2019 r. poinformował mailem Zamawiającego, że hasło 
zamieścił w treści formularza Zgłoszenia oferty (w rubryce: „Twoje uwagi”). Formularz 
Zgłoszenia oferty wykonawca wypełnia składając ofertę na ePUAP. Pliki stanowiące treść 
oferty stanowią załączniki do formularza Zgłoszenia oferty.  
Zamawiający poszukiwał i nie znalazł hasła wśród plików stanowiących treść oferty, a nie 

zauważył uwagi zamieszczonej w treści formularza Zgłoszenia oferty. 

Brak publicznego otwarcia złożonej prawidłowo oferty stanowi istotne naruszenie 
procedury udzielenia zamówienia publicznego tzn. narusza naczelną zasadę zamówień 
publicznych, wynikającą z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż postępowanie nie zostało 

przeprowadzone w sposób zapewniający zachowanie zasady uczciwej konkurencji 
 i równego traktowania wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności.  
W sposób bezpośredni zostały naruszone przepisy art. 8 ust. 1 oraz art.86 ust. 2 i 4 



ustawy Pzp, albowiem procedura otwarcia nie odbyła się w sposób jawny dla wszystkich 
uczestników postępowania.  

Wskazane naruszenie procedury mogło mieć wpływ na wynik postępowania. 
Kontynuowanie postępowania w tej sytuacji oznaczałoby pomijanie faktu złożenia oferty 
 i tym samym wpływanie na wynik postępowania, co skutkowałoby naruszeniem art. 7 
ust. 3 ustawy Pzp, gdyż zamówienia nie udzielono by wykonawcy wybranemu zgodnie  

z przepisami ustawy. 
Jednocześnie wskazana wada postępowania jest niemożliwa do usunięcia ponieważ, 
zgodnie z orzecznictwem KIO otwarcie ofert jest czynnością jednorazową  
i niepowtarzalną. 

 
W konsekwencji Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie tego zamówienia  
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp, gdyż zawarcie 
umowy w takim postępowaniu powodowałoby jej nieważność. 
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