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Wrocław, dnia 07.12.2022 r. 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  

bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) pn. „Dostawa paliw płynnych  

na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu  

w systemie bezgotówkowym za pomocą kart paliwowych oraz świadczenie usług dodatkowych”  

(nr sprawy: WIWgsp.272.09.2022).  

 

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu (Zamawiający) 

działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy PZP – Zamawiający 

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. 

 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania: W przedmiotowym postępowaniu złożono 

następującą ofertę: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

CENA 

(wartość brutto PLN) 

(Kryterium nr 1) 

Rabat od stosowanej ceny rynkowej 

(Kryterium nr 2) 

1 

Mazowiecka Instytucja Gospodarki 

Budżetowej MAZOVIA 

ul. Kocjana 3 

01-473 Warszawa 

313 736,70 0,00 % 

 

• Zamawiający odrzucił z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ofertę nr 1 firmy 

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa. 

 

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść 

jest niezgodna z warunkami zamówienia.  

 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający w Rozdz. III pkt 17 SWZ określił, iż „ W ramach świadczenia 

usług dodatkowych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił świadczenie usług 

bezgotówkowego rozliczania opłat za przejazdy autostradami oraz innymi płatnymi odcinkami dróg  

na terenie Polski: 

Nasz znak:  WIWgsp.272.09.2022 

Dot. sprawy nr:  pismo z dnia:   
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1) w zakresie autostrad i innych płatnych odcinków dróg obsługiwanych w systemie e-TOLL  

w co najmniej jeden z następujących sposobów: 

a) możliwość zakupu biletu autostradowego za pomocą kart flota na stacji paliw Wykonawcy lub 

stacji paliw partnerskich, 

b) bezgotówkowe/elektroniczne rozliczanie za przejazd ww. odcinkiem dróg płatnych za pomocą 

urządzeń pokładowych (OBU) zainstalowanych w pojazdach Zamawiającego, 

c) inne rozwiązanie niż wskazane w lit. a) i b) oferowane przez Wykonawcę. 

2) w zakresie autostrad i innych płatnych odcinków dróg innych niż wskazane w ppkt 1 w co najmniej 

jeden z następujących sposobów: 

a) możliwość zakupu biletu autostradowego za pomocą kart flota w miejscu poboru opłat 

umieszczonym na danym odcinku drogi, 

b) bezgotówkowe/elektroniczne rozliczanie za przejazd ww. odcinkiem dróg płatnych za pomocą 

urządzeń pokładowych (OBU) zainstalowanych w pojazdach Zamawiającego,  

c) inne rozwiązanie niż wskazane w lit. a) i b) oferowane przez Wykonawcę.”. 

Wskazanie w jaki sposób Wykonawca zapewni świadczenie ww. usług miało nastąpić w Formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca w złożonej ofercie, w formularzu 

ofertowym nie wskazał w jaki sposób zapewni świadczenie usług dodatkowych dotyczących 

rozliczania opłat za przejazdy w zakresie autostrad i innych płatnych odcinków dróg obsługiwanych  

w systemie e-TOLL, które zostały wskazane w pkt 3 ppkt 1 Formularza ofertowego.  

W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu z uwagi na jej niezgodność  

z warunkami zamówienia, ponieważ nie można określić w jaki sposób Wykonawca zapewni 

świadczenie ww. usług wymaganych przez Zamawiającego.  

 

 

 

Z poważaniem, 

 

Dolnośląski  

Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

Zdzisław Król 

 


