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NZ-610/07/11-4KW Gdynia, 09.11.2010r.

Wykonawcy ubiegaj cy si
o udzielenie zamówienia publicznego

Dot: post powanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw  oleju opa owego,
zn. post powania: NZ-NA/I/PN/08/11,

UNIEWA NIENIE POST POWANIA

Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa, dzia aj c jako Zamawiaj cy w niniejszym post powaniu,

zgodnie z  art.  93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówie  publicznych (tj. Dz.

U. z 2010r, nr 113, poz. 759 z pó n. zm.) informuje i  post powanie o udzielenie zamówienia

publicznego na dostaw  oleju opa owego  NZ-NA/I/PN/08/11 zostaje uniewa nione na podstawie art.

93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp jako post powanie obarczone niemo liw  do usuni cia wad

uniemo liwiaj  zawarcie niepodlegaj cej uniewa nieniu umowy w sprawie zamówienia

publicznego.

Uzasadnienie

Zamawiaj cy w pkt 16 SIWZ- Sposób obliczenia ceny, pkt 16.1. ppkt 10 wskaza , i  cen  nale y

obliczy  w oparciu o cen  jednostkow  netto za 1 litr oleju opa owego u producenta na dzie

11.10.2011r. Powodem wskazania niezale nego od wykonawców punktu odniesienia ceny oferty jest

konieczno  wskazania przez zamawiaj cego: sposobu obliczenia ceny potrzebnej do porównania

ofert, oraz wyznaczenie podstaw do obliczenia wynagrodzenia wykonawcy na etapie realizacji

umowy. Taki dualizm wymuszony zosta  przez charakter dostaw oleju opa owego, czyli dobra o du ej

elastyczno ci cenowej. Wykonawcy, w formularzu oferty winni byli wykaza : cen  producenta jw.,

oraz upust/mar , sta  na etapie realizacji umowy. W toku badania i oceny ofert okaza o si , e zapis

siwz dot. wskazania ceny producenta na dzie  11.10.2011 nie by  wystarczaj co jasny i precyzyjny dla

wykonawców, gdy  z one zosta y oferty zawieraj ce wskazanie cen producenta wyznaczonych w

ró ny sposób: oficjalna publikowana cena rynkowa producenta, lub ceny indywidualnie

wynegocjowane, co czyni oferty nieporównywalnymi z uwagi na ró ny sposób obliczenia ceny. Tym

samym zamawiaj cy nie mo e dokona  porównania cen oferty obliczonych w ró ny sposób i w
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konsekwencji nie jest mo liwe dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z ustaw  Pzp.

Bezsprzecznie wybór i udzielenie zamówienia by yby czynno ciami dokonanymi z naruszeniem

przepisów ustawy, maj cymi wp yw na wynik post powania, obarczonymi sankcj  wskazan  w art.

146 w zwi zku z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp.
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