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Dotyczy: zamówienia klasycznego, o wartości jest równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych, 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami określonymi  

w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 

ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, pn.: Sukcesywny zakup odczynników chemicznych oraz 

materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Patologii WIW w Opolu,  

w części nr 6 pn.: Sukcesywny zakup materiałów laboratoryjnych – końcówki do pipet – 

na potrzeby Pracowni Patologii. 
 

 

I. Działając na podstawie art. 253 ust 1 pkt 2 ustawy, Zamawiający zawiadamia, że w 

przedmiotowym postępowaniu, w części nr 6 pn.: Sukcesywny zakup materiałów 

laboratoryjnych – końcówki do pipet – na potrzeby Pracowni Patologii, dokonano 

odrzucenia oferty Wykonawcy – firmy LAB PATH EXPERTS, Ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 27b/33, 62-028 Koziegłowy, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy, tj. 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. 

 

Uzasadnienie prawne: Art. 226 ust. 1 pkt 10) ustawy stanowi: Zamawiający odrzuca ofertę, 

jeżeli: zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. 

 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca, w załączonym wraz z ofertą formularzu 

asortymentowo-cenowym (opisie przedmiotu zamówienia) dla części nr 6, w wierszu nr 2, nie 

wskazał ceny netto, ceny brutto, wartości netto oraz wartości brutto dla oferowanego w tej 

pozycji przedmiotu. Zamawiający, w SWZ, w pkt. 18.4 SWZ zawarł zapis, cyt.: „Cenę brutto 

należy obliczyć poprzez dodanie do ceny netto stawki podatku od towarów i usług (VAT) 

właściwej dla przedmiotu zamówienia, obowiązującej według stanu prawnego na dzień 

składania ofert”. Brak podania ceny stanowi błąd, który nie może zostać poprawiony w trybie 

art. 223 ustawy. 

 

 

Do: 

Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia 

publicznego 
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W związku z faktem, iż Wykonawca – firma LAB PATH EXPERTS, Ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 27b/33, 62-028 Koziegłowy, dla części nr 6, w wierszu nr 2, nie wskazał ceny 

netto, ceny brutto, wartości netto oraz wartości brutto dla oferowanej w tej pozycji przedmiotu, 

Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty, w części nr 6, na podstawie art. 226 ust. 1 

pkt 10 ustawy, tj. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny lub 

kosztu.  

 

II. Działając na podstawie art. 260 ustawy, Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym 

postępowaniu: w w części nr 6 pn.: Sukcesywny zakup materiałów laboratoryjnych – końcówki 

do pipet – na potrzeby Pracowni Patologii, dokonano UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA 

o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy, tj.: wszystkie złożone 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. 

 

Wobec odrzucenia, o którym mowa w pkt. I niniejszego pisma, Zamawiający podjął decyzję  

o unieważnieniu postępowania, w części nr 6, na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, tj.: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 

jeżeli: wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty 

podlegały odrzuceniu. 

 

Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt. 2 ustawy stanowi: Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. 

Uzasadnienie faktyczne: W związku z odrzuceniem, o którym mowa w pkt. I niniejszego 

pisma, oferty Wykonawcy – firmy LAB PATH EXPERTS, Ul. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 27b/33, 62-028 Koziegłowy, w części nr 6 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 

ustawy, tj. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, 

Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania, w części nr 6, na podstawie  

art. 255 pkt 2 ustawy, tj.: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 

jeżeli: wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty 

podlegały odrzuceniu. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   Opolski  Wojewódzki  Lekarz  Weterynarii 

   z up. 
 

                        Agnieszka Kobierska 
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