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Łódź, dn. 27 stycznia 2021 roku 

Zamawiający: 

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi 

Miejscowość: 91-415 Łódź 

Adres: plac Wolności 14 

 

        Wszyscy Wykonawcy 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Zakup sprzętu 

 i wyposażenia dla  budynków B, D i E Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego  

w Łodzi w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja budynków „B”, „D”, „E” 

 i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego  

w Łodzi”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  

2014 -2020, Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów 

kultury, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, 

ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  w dniu 08.12.2021r. pod 

nr 2020/S 239-590279, Nr postępowania DZS.271.12.2020 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), informuje, o unieważnieniu 

przedmiotowego postępowania. 

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:  

art. 93. ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. 

poz. 1843 z późn. zm.) - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:  

W dniu 19 stycznia 2021r. w siedzibie Zamawiającego  nastąpiło otwarcie ofert  złożonych 

w postępowaniu. W postępowaniu zostały złożone cztery oferty, z których dwóch Zamawiającemu  

nie udało się odszyfrować i zapoznać z ich treścią. Zamawiający w rozdziale X ust. 3 Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia żądał, aby oferty zostały zaszyfrowane za pomocą dedykowanej 

aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania dostępnej na stronie systemu miniPortal. Do zaszyfrowania oferty 

Wykonawca miał użyć tzw. klucza publicznego dostępnego dla Wykonawców na miniPortalu oraz 

stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający zgodnie z instrukcją zawartą w Rozdziale XI ust. 5 

miał odszyfrować złożone oferty za pomocą tej samej aplikacji używając do tego celu tzw. klucza 

prywatnego. Klucz prywatny zgodnie z instrukcją miniPortal (aktualną w dniu wszczęcia postępowania) 

udostępniany był Zamawiającemu w dniu i godzinie wyznaczonej na otwarcie ofert. W dniu 14.12.2020r. 

zaszły zmiany wprowadzone przez właściciela minPortalu, w zakresie m.in. sposobu szyfrowania ofert  

i odszyfrowania ofert. Właściciel miniPortalu nie poinformował Zamawiającego, że dokonuje tak istotnych 

zmian w sposobie działania systemu. Ponadto w komunikacie dostępnym na stronie internetowej Urzędu 

Zamówień Publicznych znalazła się informacja „Jednocześnie informujemy, że wprowadzona zmiana nie 

ma wpływu na postępowania, które prowadzone są na miniPortalu”. Niniejsze postępowanie zostało 

wszczęte 08.12.2020r., a więc przed wprowadzonymi zmianami w systemie miniPortal. Zamawiający  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawarł instrukcję szyfrowania i odszyfrowania ofert 

zgodną z zasadami obowiązującymi na miniPortal w dniu wszczęcia postępowania. W dniu otwarcia ofert 

Zamawiający stwierdził, że miniPortal, nie wygenerował tzw. klucza prywatnego, za pomocą którego 

Zamawiający planował odszyfrować złożone oferty. Ponadto aplikacja ściągnięta na komputer 

Zamawiającego była nieaktywna, a Zamawiający nie miał możliwości ponownego ściągnięcia aplikacji 

(aplikacja nie była dostępna na miniPortal). Zamawiający podjął próbę odszyfrowania ofert stosując się 

do nowych instrukcji umieszczonych w miniPortal, czego wynikiem była możliwość odszyfrowania jedynie 

dwóch z czterech złożonych ofert. Ponieważ Zmawiający w dniu otwarcia ofert nie miał możliwości 

przeprowadzenia czynności otwarcia ofert zgodnie z procedurą wskazaną w Rozdziale XI SIWZ,  

co spowodowało niemożność zapoznania się z treścią dwóch z czterech złożonych ofert, postanowił jak 

na wstępie.  
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