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RRN.ZP.2710.02.2016 

 

 

                                            UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA 

  

              Na podstawie art.93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) Gmina Wierzbica unieważnia 

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa 

oleju opałowego lekkiego”. 

                                                          U z a s a d n i e n i e 
 

W prowadzonym postępowaniu na zadanie pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego” 

wpłynęło do Zamawiającego w dniu 17.06.2016 r. pięć ofert. W wyniku przeprowadzonego 

badania ofert wszystkie oferty spełniły warunki udziału w postępowaniu z tym, że dwie oferty 

zawierały tą samą cenę oraz to samo drugie kryterium, tj. czas dostawy od momentu 

powiadomienia. Przepisy Prawa zamówień publicznych nie przewidują odpowiedniego 

stosowania art 91 ust. 5 w przypadku, gdy w postępowaniu, w którym kryteriami oceny ofert 

są cena oraz inne kryteria, dwie lub więcej ofert zawierają takie same ceny i taki sam bilans 

ceny i innych kryteriów oceny ofert. Przepis art. 91 ust. 5 ma zastosowanie tylko 

w postępowaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, co wynika wprost 

z tego przepisu. W przypadku art 91 ust. 5 nie jest zatem możliwe zastosowanie wykładni 

rozszerzającej i wezwanie wykonawców, którzy złożyli oferty zawierające takie same ceny 

i taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, do złożenia ofert dodatkowych. 

W takim przypadku zamawiający zmuszony był do unieważnienia postępowania zgodnie 

z art. 93 ust. 1 pkt 7, który mówi, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia 

wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, dlatego postanowiono jak na wstępie. 

 

Otrzymują: 

1. „QUEST” spółka cywilna, Robert Bartos, Stanisław Bartos 

    ul. Czarnowska 62, 26-065 Piekoszów. 

2. Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowe „ELEKTRO-BENZ” 

    Andrzej Piotr Cichoń, Zdziechów 1, 26-500 Szydłowiec. 

3. Przedsiębiorstwo Handlowe „PADER”, ul. Gen. Kutrzeby 38, 

    05-082 Stare Babice. 

4. KONKRET Sp. z o.o. ul. Mariańskiego 36, 26-600 Radom. 

5. PETROJET Sp. z o.o. Kieszek 52, 26-670 Pionki. 

6. Tablica Ogłoszeń UG Wierzbica. 

7. BIP Str. Intern. UG Wierzbica 

8. a/a. 

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Zdzisław Dulias 

                                                                


