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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU  

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

  

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze oraz 

rezerwacji miejsc hotelowych i noclegowych na potrzeby Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. 

  

Zakup przedmiotu zamówienia jest częściowo współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-

badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R. 

 

Nr sprawy: ZP/5/12/12/2019 

 

UZASADNIENIE 

Do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, tj. do dnia 20.01.2020 r. do godz. 10:00 zgodnie z dostępną na stronie 

miniPortalu „Listą złożonych ofert” (na podstawie danych zawartych w przesłanych przez  Wykonawców za pośrednictwem platformy 

ePUAP formularzach do złożenia oferty) w postępowaniu została złożona 1 oferta przez Przedsiębiorstwo Turystyczno – Handlowe 

Supertour  

sp. z o. o. Data i godzina złożenia na ePUAP: 17.01.2020 r., 11:30. 

Podczas posiedzenia Komisji na sesji otwarcia ofert w dniu 20.01.2020 r. (Protokół z posiedzenia Komisji z dnia 20.01.2020 r.), mimo 

podejmowanych wielu prób nie było możliwe otwarcie oferty złożonej przez ww. Wykonawcę. 

Z informacji otrzymanej od UZP po przesłaniu pliku, który złożył Wykonawca jako oferta, wynika, iż na skutek przeprowadzenia przez 

nich analizy  „ …. przesłany plik został podwójnie zaszyfrowany. Aplikacja w momencie szyfrowania oferty odkłada numer oferty, tzw. 

hash pliku. Hash pliku jest przesyłany z ePUAP-u do miniPortalu w momencie wysłania oferty za pośrednictwem Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku. W przypadku zaszyfrowania dwa razy tej samej oferty do systemu odkładany jest jeden hash – ten 

ostatni, i to ten hash jest rozpoznawany przez Aplikację do deszyfrowania oferty. W związku z powyższym nie ma możliwości 

odszyfrowania oferty. 

Brak możliwości otwarcia oferty jest jednoznaczny z brakiem jej złożenia. Bowiem, możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia woli 

przez adresata jest warunkiem sine qua non złożenia takiego oświadczenia. Zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli 

wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą,  gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki 

sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.  

Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, że w przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta, gdyż adresat - 

Zamawiający nie mógł zapoznać się z treścią oświadczenia woli, które zostało przesłane przez Wykonawcę w postaci elektronicznej. 

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP), ponieważ w postępowaniu nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

 

W załączeniu Zamawiający przekazuje Protokół z posiedzenia Komisji przetargowej z dnia 20.01.2020 r. dotyczący 

otwarcia ofert. 

  


