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Informacja o unieważnieniu postępowania  
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (wariant II) na podstawie art. 275 
pkt 2) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 – 
dalej: ustawa PZP) w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia 
nie przekraczającej równowartości kwoty 5 382 000 euro pn. „Wymiana rozdzielnicy głównej 
0,4 kV w budynku Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3” 

Działając na podstawie art. 255 pkt. 2) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający – Muzeum Narodowe w 
Szczecinie (dalej: Zamawiający) unieważnia prowadzone postępowanie. 
 
Uzasadnienie unieważnienia: 
 
Prawne:  Art. 255 pkt. 2)  ustawy Pzp zgodnie z którym Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli wszystkie złożone wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.  

 
Faktyczne:  W prowadzonym postępowaniu, złożona została jedna oferta, która podlegała 

odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp. Zgodnie z art. 63 ust. 2 
ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości 
mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie, oświadczenie, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. Ponadto analogiczne uregulowanie zostało wskazane 
również w rozdziale XIV pkt. 4 ppkt. c) SWZ zgodnie z którym ofertę składa się pod 
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta została złożona 
przy użyciu Miniportalu ale nie została podpisana zgodnie z wymaganą formą 
wskazywaną powyżej.  

 
W związku z odrzuceniem jedynej złożonej w postępowaniu oferty zamawiający 
unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 2) PZP zgodnie z którym 
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie 
złożone oferty podlegały odrzuceniu. 
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