
Nr sprawy: ZP.271.6.2020                                                          

Bałtów, dnia 26.11.2020r. 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania  

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy: ZP.271.6.2020, 
nazwa zadania: Zakup i dostawa oleju napędowego B-0 dla pojazdów Gminy Bałtów. 

1.  Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. 1843 t.j z dn.27.09.2019r.), dalej zwaną „ustawą PZP” 
informuje wszystkich Wykonawców o unieważnieniu postępowania dla zadania pn. Zakup  
i dostawa oleju napędowego B-0 dla pojazdów Gminy Bałtów. 
W postępowaniu wpłynęły oferty niżej od wymienionych wykonawców, które uzyskały w toku 
badania i oceny ofert następującą punktację. 
  
Lp. 

Nazwa  
wykonawcy 

Adres 
wykonawcy 

Cena 
oferty 
brutto 

Liczba 
punktów 
w 
kryterium 
cena 

Liczba 
punktów 
w 
kryterium 
termin 
dostawy  

Łączna 
liczba 

punktów 

1. WACH we 
Frampolu Sp.zo.o 

23-400 Biłgoraj, 
ul.Marii 
Konopnickiej 7 

155 275,20 
 
59,89 

 
40,00 

 
99,89 

2. PETROJET sp.zo.o 26-670 Pionki 
Kieszek 52 154 980,00  

60,00 
 
40,00 

 
100 

3. „MER-TRANS” 
Michał Pajdziński 

26-640 
Skaryszew, 
Grabina 2 

154 980,00 
 
60,00 

 
40,00 

 
100 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP Zamawiający unieważnił postępowanie, 
ponieważ obarczone jest ono niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 Decyzję Zamawiającego uzasadniają następujące okoliczności faktyczne i prawne: 

W związku z faktem, że na realizację w/w zamówienia publicznego wpłynęły dwie 
najkorzystniejsze oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,  
a zarazem złożono oferty o takiej samej cenie, Zamawiający jest zobowiązany do wezwania 
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert 
dodatkowych. Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art. 91 ust.4 ustawy PZP, 
Zamawiający wezwał niżej wymienionych wykonawców do złożenia oferty dodatkowej: 

1. PETROJET Sp.zo.o, 26-670 Pionki, Kieszek 52 
2. „MER-TRANS” Michał Pajdziński, 26-640 Skaryszew, Grabina 2 



 
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na złożenie ofert dodatkowych  
(26.11.2020r. godz.10.00), wpłynęły dwie oferty dodatkowe, złożone przez wyżej 
wymienionych Wykonawców. W wyniku przeprowadzonej analizy ofert Zamawiający ustalił, 
że złożone dodatkowe oferty przedstawiają taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów 
oceny ofert (termin dostawy), jedocześnie oferty te zawierają takie same ceny.  
Cena brutto: 154 488,00zł 
Termin dostawy – 1 dzień 
Zamawiający nie jest w stanie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ponieważ dwie 
oferty przedstawiają taki sam bilans ceny oraz innych kryteriów oceny ofert i jednocześnie 
oferty te zawierają takie same ceny. W zaistniałej sytuacji Zamawiający nie jest w stanie 
wybrać oferty z najniższą ceną – brak jest możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej  
i zawarcia z wybranym Wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Z uwagi na wskazane powyżej okoliczności, wobec zaistnienia przesłanek wskazanych  
w art. 93 ust 1 pkt. 7 ustawy PZP postępowanie zostało unieważnione. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w najbliższym czasie zamierza powtórzyć 
procedurę przetargową. 

Stosownie do treści art. 93 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który 
ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, 
które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 
zamówienia. 

 

 

                                                                    Kierownik Zamawiającego: 
                                                                Wójt Gminy Bałtów 

                                                                                       /-/ mgr inż. Hubert Żądło 
 

 
 

 


