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 Gościcino  14.12.2012  
 
 
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………… 

za potwierdzeniem odbioru   
 
L. dz. ……………………… 
 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 80.000 litrów 
do kotłowni  budynku szkolnego  Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie  
przy ul. Wejherowskiej 22’’ o kaloryczności min. 42,6 MJ/kg wraz z transportem na sezon grzewczy 

2013 r. 
 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 
Działając na podstawie art. 93 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający niniejszym 
zawiadamia, iż w dniu 14.12.2012 r. zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa oleju opałowego 
lekkiego w ilości 80.000 litrów do kotłowni  budynku szkolnego  Samorządowej Szkoły 
Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22’’ o kaloryczności min. 42,6 MJ/kg wraz z 

transportem na sezon grzewczy 2013 r. 
 

 Uzasadnienie faktyczne: 
Zgodnie z rozdz. XVIII pkt 1 SIWZ (Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się 

przy wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny 

ofert), w przedmiotowym postępowaniu jedynym kryterium  oceny ofert jest cena – 100%.  

W postępowaniu do dnia 11.12.2012 r. do godz. 11:00 (termin określony na składanie ofert) zostały 

złożone cztery oferty, w tym dwie oferty (tj. oferta Nr 2 i oferta Nr 4)  o takiej samej cenie.  

Zamawiający w dniu 11.12.2012 r. na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy, wezwał dwóch Wykonawców, 

których oferty zawierają tą samą cenę do złożenia w określonym terminie, ofert dodatkowych. W 

odpowiedzi, w dniu 13.12.2012 r. Wykonawcy złożyli oferty dodatkowe o takich samych cenach.   

W konsekwencji, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy, Zamawiający 

zobowiązany jest unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z powodu złożenia 

ofert dodatkowych o takich samych cenach.  Ponadto zgodnie z przyjętym w tym zakresie 

orzecznictwem oferty dodatkowe można złożyć tylko raz. Jeżeli cena ofert dodatkowych jest ponownie 

taka sama, nie ma możliwości składania dalszych ofert dodatkowych, a postępowanie należy 

unieważnić. 

W myśl art. 27 ust. 2 ww. ustawy oraz rozdz. X pkt 1 SIWZ, Zamawiający żąda niezwłocznie potwierdzenia 
(w dniu dzisiejszym) faktu otrzymania niniejszego zawiadomienia na nr fax-u  58-677-56-34.  

 

Z poważaniem 

mgr Teresa Hewelt 
Otrzymują:  

1. Wykonawcy  

2. a / a.  

 


