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Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:
        Dostawa fabrycznie nowych 8 kompletów półautomatycznych defibrylatorów
       dwufazowych (AED) i jednego defibrylatora w wersji szkoleniowej dla morskich statków
       ratowniczych, znak postępowania: NZ -RR/ I/ PN/20/08

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, zm: Dz. U. z
2008 r. Nr 171, poz.1058) zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na Dostawę fabrycznie nowych 8 kompletów półautomatycznych defibrylatorów
dwufazowych (AED) i jednego defibrylatora w wersji szkoleniowej dla morskich statków
 ratowniczych 8 kompletów półautomatycznych defibrylatorów dwufazowych (AED) dla morskich
statków ratowniczych,  prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie unieważniono zgodnie z art. 93 ust.1 pkt  1 ustawy Prawo zamówień publicznych-  nie
złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE

Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły trzy oferty.
Wszystkie złożone w przedmiotowym postępowaniu oferty zawierały niewłaściwą stawkę podatku
VAT i wynikającą z tego niewłaściwą kwotę tego podatku.
W związku z powyższym Zamawiający odrzucił wszystkie złożone oferty zgodnie z art.89 ust.1 pkt.6
ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ zawierały błędy w obliczeniu ceny.

POUCZENIE
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w Postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez
Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy Pzp można wnieść pisemny protest
do Zamawiającego.
Protest należy złożyć w Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa, 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10
Zgodnie z przyjętą w Postępowaniu formą komunikowania dopuszcza się złożenie protestu za pomocą faksu na
numer: +(48 58) 660 76 61 lub +(48 58) 620 53 38.
Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z
jego treścią
Szczegóły dotyczące protestu określają art. 180-183 ustawy Pzp.
Od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w Postępowaniu,
wykluczenia Wykonawcy z Postępowania, odrzucenia oferty przysługuje odwołanie się do Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych.
Szczegóły dotyczące odwołania określają art.184-193a ustawy Pzp.
Szczegóły dotyczące skargi do sądu określają art. 194-198 ustawy Pzp.
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