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Warszawa, 26.07.2022 r.

INFORMACJA

o unieważnieniu postępowania nr BG-PZ.211.43.2022
pn.  „Zakup i wdrożenie urządzenia sieciowego deszyfrującego ruch sieciowy 

TLS/SSL”

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający 
informuje, że unieważnia postępowanie nr BG-PZ.211.43.2022 na podstawie art. 255 pkt 
6 ustawy Pzp, który stanowi, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.
Zamawiający nie ma możliwości usunięcia wady postępowania polegającej na braku 
publikacji ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, stosownie do art. 286 ust. 6 ustawy Pzp, 
który stanowi, że informację o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert albo 
ofert podlegających negocjacjom zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu, o którym mowa 
w art. 267 ust. 2 pkt 6, tj. w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Uzasadnienie faktyczne
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
data wszczęcia postępowania: 12.07.2022 r.
data otwarcia ofert podana w ogłoszeniu o zamówieniu: 20.07.2022 r.

W dniu 18.07.2022 r. Zamawiający opublikował na stronie prowadzonego postępowania 
ogłoszenie (własne oraz zamieszczone w  Biuletynie Zamówień Publicznych) o zmianie 
terminu składania ofert na dzień 26.07.2022 r.
W dniu 25.07.2022 r. w związku ze zmianą treści SWZ, Zamawiający ponownie 
przedłużył termin składania ofert - do dnia 1.08.2022 r. publikując ogłoszenie własne na 
stronie prowadzonego postępowania. Zamawiający nie opublikował „Ogłoszenia o 
zmianie ogłoszenia” w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) ponieważ w dniu 
25.07.2022 r. nie było już takiej możliwości. Okazało się, że „Ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia” z dnia 18.07.2022 r., choć zostało sporządzone i zamieszczone w systemie 
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(BZP), nie zostało skutecznie opublikowane i według systemu (BZP) termin składania 
ofert upłynął 20.07.2022, czego konsekwencją jest brak możliwości wprowadzania (po 
dniu 20.07.2022 r.) zmian do „Ogłoszenia o zamówieniu” w celu publikacji (np.) 
„Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia” w związku z przedłużeniem terminu składania ofert.
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