
PZDP.271.11.2021                                         Białobrzegi, dnia 08 października 2021r. 
 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 
 

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1120W MŁODYNIE GÓRNE – 
KADŁUB – STARA BŁOTNICA”. 

 
I. Zamawiający  
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach, Ul. Kościelna 109 26-800 
Białobrzegi informuje o unieważnieniu postępowania, na realizację przedmiotowego 
zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji 
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych /tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zmianami/, 
zwanej dalej ustawą Pzp.  
II. W postępowaniu ofertę  złożył jeden Wykonawca. 
Oferta podlega odrzuceniu gdyż w terminie otwarcia Zamawiający nie był w stanie 
odszyfrować (otworzyć) złożonej oferty. Podstawa prawna odrzucenia oferty: art. 226 
ust. 1 pkt 3) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli 
jest niezgodna z przepisami ustawy. Przepis art. 63 ust. 2 ustawy Pzp zawiera 
dyspozycję dotyczącą składania ofert i oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy Pzp w postępowaniu o wartości mniejszej niż progi unijne.  
Podstawa faktyczna odrzucenia oferty:  
Wykonawca złożył ofertę za pośrednictwem  Miniportalu   jednak nieprawidłowo ją 
nazwał  (Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.„PRZEBUDOWA 
DROGI POWIATOWEJ NR 1121W BIAŁOBRZEGI – SUCHA - BRANICA”) i 
nieprawidłowo przekierował.  W terminie otwarcia ofert tj.  06.10.2021 godzina 12.15 
złożona przez Wykonawcę oferta  nie dała się odszyfrować i otworzyć. Zamawiający 
w zaistniałej sytuacji uznał, że oferta jest nieważna, niezgodna z ustawą i 
Zamawiający zobowiązany jest ją odrzucić. 
III. W związku z powyższym  oraz faktem, że w postępowaniu złożono tylko 
jedną ofertę, Zamawiający informuje, że unieważnił postępowanie. 
Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2) ustawy Pzp. 
Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania: w postępowaniu wszystkie 
złożone oferty podlegały odrzuceniu. 
IV. Zamawiający dziękuje za wzięcie udziału w postępowaniu. 
Otrzymują: 
1. Wykonawca, który złożył ofertę 
2. strona internetowa prowadzonego postępowania   https://pzdpbialobrzegi.pl,   
miniPortal, 
3. a/a 
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Dyrektor PZDP w Białobrzegach 
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