
INSTYTUT BIOLOGII SSAKÓW PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA,  

UL. STOCZEK 1 Tel. (085) 682 77 50, fax (085) 682 77 52 

 

L.Dz. 13/2022 

Białowieża, 03.02.2022 r. 

 

 

 

P.H.U. Falko Oil Krzysztod Falkowski, Białostoczek 19,  

15-592 Białystok 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „OPAL” spółka jawna Irena Puławska,  

Roman Puławski, 17-200 Hajnówka, ul. Targowa 84 

PLUS spółka jawna Jurkiewicz i Syn, ul. Szosa Baranowicka 58 

15-521 Białystok-Zaścianki 

 

Dot.: Postępowanie o dzielenie zamówienia publicznego o wartości wyrażonej w złotych  

mniejszej niż  równowartość 140 000 euro, prowadzone w trybie podstawowym na dostawę oleju 

opałowego, ZP IBS PAN/02/2021 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Działając na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy, w postępowaniu którego przemiotem jest dostawa oleju 

opałowego, zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania ze względu na dokonanie 

czynności, które mogły mieć wpływ na wynik postępowania. 

 

Uzasadnienie prawne : 

Zgodnie z treścą art. 255 pkt 6 ustawy pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Podstawą decyzji o unieważnieniu postępowania są stwierdzone po otwarciu ofert rozbieżności  

i nieścisłosci w dokumentacji przetargowej, których nie można usunąć w wyniku wykładni przepisów 

specyfikacji. 

1. Zamawiający w ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych i w treści SWZ błędnie określił 
termin składania ofert krótszy niż 7 dni, niezgodnie z wymaganiami ustawy PZP.  

2. błędnie określono termin realizacji umowy w opisie przedmiotu umowy i w terminie 
wykonania zamówienia na 01.01.2021 – 31.12.2021. zamiast 01.01.2022 – 31.12.2022 r. 

3. błędnie określono sposób oznakowania koperty w celu złożenia oferty poprzez błędne 
wskazanie nazwy postępowania i terminu, do którego nie wolno otwierać kopert z 
zawierających ofertę. 

4. błędnie wskazano termin obowiązywania umowy w deklaracji zawartej w treści załącznika 
oferty. 

5. w formularzu oferty nie zawarto określenia, że proponowana cena netto, VAT i brutto ma 

odnosić się do 1l oleju opałowego.  

 

Mając na uwadze powyższe postępowanie o udzielenie Zamówienia zostało obarczone wadą, której 

nie da się usunąć, ponieważ nie da się usunąć błędów dotyczących treści SWZ po dokonaniu czynności 



niepowtarzalnych takich jak czynność otwarcia ofert, tym samym jest podstawą do unieważnienia 

postępowania na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp.  

 

 

Z poważaniem 

dr hab. Michał Żmihorski 

Dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN 

(Dokument podpisany kwalifikowanym  

podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 


