
 

Zielona Góra, dnia 29.04.2021 r. 

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego  

w Zielonej Górze sp. z o. o.  

ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra 

 

Wykonawcy 

uczestniczący w postępowaniu 

Nr referencyjny: TZ.280.4.2021 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: Usługę całodobowej fizycznej 

ochrony osób, obiektów i mienia na terenie i w obiektach zamawiającego. 

 
Zamawiający, na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą, informuje, że niniejsze 

postępowanie w dniu 29.04.2021 r. zostało unieważnione. 

Podstawa prawna unieważnienia: art. 255 pkt 6 ustawy, zgodnie z którym 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 unieważnienia: Zamawiający w dniu 16.04.2021 r. opublikował 

ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych , przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, za pomocą formularzy umieszczonych na stronach portalu internetowego Urzędu 

Zamówień Publicznych tj.za pośrednictwem platformy e-zamówienia. Zamawiający otrzymał 

potwierdzenie opublikowania przedmiotowego ogłoszenia wraz z wygenerowanym nr ogłoszenia  

i datą jego publikacji. Ogłoszenie o nr 2021/BZP 00033962 z dnia 16.04.2021 r. zostało 

zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 16.04.2021 r. wraz ze 

Specyfikacją Warunków Zamówienia i załącznikami do niej. Zamawiający zamierzał dokonać 

zmiany przedmiotowego ogłoszenia celem przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert oraz 

wnoszenia wadium. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu była konieczna i podyktowana podjęciem 

innych obowiązkowych czynności w postępowaniu m.in. udzieleniem wyjaśnień treści SWZ. 

Zamawiający nie mógł dokonać zmiany ogłoszenia o zamówieniu, ponieważ wystąpił błąd 

techniczny na platformie e-zamówienia, który nie pozwolił na dokonanie ww. zmiany. System 

platformy e-zamówienia usunął ogłoszenie o nr 2021/BZP 00033962 z dnia 16.04.2021 r., pomimo, 

że wcześniej poinformował zamawiającego o jego publikacji oraz wygenerował opublikowane 

ogłoszenie o zamówieniu z numerem oraz datą publikacji. Zamawiający zgłosił problem do centrum 

pomocy platformy e-zamówienia, ale problem nie został rozwiązany do upływu terminu składania 

ofert. Na chwilę obecną stan zamówienia na platformie e-zamówienia sugeruje, że niniejsze 

ogłoszenie nie zostało opublikowane, a co za tym idzie, postępowanie nie zostało wszczęte. Wobec 

powyższego koniecznym jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy  

z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.  

 

Prezes Zarządu 

    dr Marek Działoszyński 

                                                                                             podpis na oryginale 

 


