
 
31-10-2012 

ODRZUCENIE OFERTY WYKONAWCY, 

OGŁOSZENIE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

i UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA w CZĘŚCI 7 
 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  z 2010 r. 
Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający – Instytut Nawozów Sztucznych zawiadamia, że w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa aparatury laboratoryjnej i sprzętu laboratoryjnego – 
7 części, Nr sprawy INS/NO-50/2012, w niżej podanych częściach zamówienia, za najkorzystniejsze 
wybrano oferty Wykonawców: 
 
CZĘŚĆ 1  –   „WATERS” Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa 

CZĘŚĆ 2  –  LABINDEX” s.c., Marian Grzelka,  Michalis Stambuldzys  

  ul. Lubomira 4/5, 04-002 Warszawa 

CZĘŚĆ 3  –  „ABCHem” Agnieszka Busler ul. Janowicza 19, 10-686 Olsztyn 

CZĘŚĆ 4  –  „IKA POL” ul. Przy Bażantarni 4/6, 02-793 Warszawa 

CZĘŚĆ 5 i 6  –  „LABART” Sp. z o.o., ul. Owczarska 7, 01-351 Warszawa 

CZĘŚC 7  –  unieważniona 

 
Uzasadnienie wyboru 

Wyłonieni Wykonawcy spełniają wymogi określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie 
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na mocy art. 24 ustawy Pzp. 

Wykonawcy przedstawili oferty zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Cena 

przedstawiona przez Wykonawców mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 
zamówienia. Oferty Wykonawców ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium cena 100%, 

uzyskały maksymalną liczbę 100 punktów.  
 

Porównanie oceny złożonych ofert 

Nr 
oferty 

Oznaczenie wykonawcy 
Ilość przyznanych  punktów w kryterium cena 100% 

CZĘŚĆ 
I 

CZĘŚĆ 
II 

CZĘŚĆ 
III 

CZĘŚĆ 
IV 

CZĘŚĆ 
V 

CZĘŚĆ 
VI 

CZĘŚĆ 
VII 

1 
„IKA POL” 
ul. Przy Bażantarni 4/6, 02-793 Warszawa 

– – – 100 – – 

unieważ-
niona 

2 

„LABINDEX” s.c. 

Marian Grzelka,  Michalis Stambuldzys 
ul. Lubomira 4/5, 04-002 Warszawa 

– 100 – – – – 

3 
„WATERS” Sp. z o.o.  

ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa 
100 – – – – – 

4 
„LABART” Sp. z o.o. 

 ul. Owczarska 7, 01-351 Warszawa 
– – odrzucona 75,52 100 100 

5 
„ABCHem” Agnieszka Busler  
ul. Janowicza 19, 10-686 Olsztyn 

– – 100 – – – 

 

 
Oferta odrzucona w części 3  

„LABART” Sp. z o.o., ul. Owczarska 7, 01-351 Warszawa 
Uzasadnienie faktyczne: oferta wykonawcy zawiera błędy w obliczaniu ceny. Wykonawca w formularzu 

ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) w części 3 zamówienia, nieprawidłowo naliczył podatek VAT, co 

stanowi błąd w obliczaniu ceny. 

 

 
 

 

 



 
Zamawiający wymagał, by w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ), wykonawca podał w zł: cenę 

netto, podatek VAT oraz cenę brutto i cenę brutto słownie.  

W formularzu ofertowym wykonawcy jest: 

Część 3 – laboratoryjna płuczka ultradźwiękowa z wyposażeniem  

cena netto  4 234,00 zł 
podatek VAT     502,82 zł   

cena brutto  4 736,82 zł 
(słownie: cztery tysiące siedemset trzydzieści sześć 82/100 zł) 

powinno być:  
Część 3 – laboratoryjna płuczka ultradźwiękowa z wyposażeniem  

cena netto  4 234,00 zł 

podatek VAT     973,82 zł 
cena brutto  5 207,82 zł 

(słownie: pięć tysięcy dwieście siedem 82/100 zł). 

Wykonawca w ofercie zaoferował cenę z ok. 11,878% stawką podatku od towarów i usług VAT. Jest to 

niezgodne z obowiązującymi przepisami, gdyż w świetle przepisów prawa podatkowego obowiązująca stawka 

tego podatku na zakres objęty przedmiotem zamówienia wynosi 23%. 

Zgodnie z komentarzem J. Pieróg z lutego 2012 r., „…błędy w obliczeniu ceny charakteryzują się tym, że nie 
można ich poprawić, a zatem powodują odrzucenie oferty. Od omyłek, o których mowa a art. 87 ust. 2 pkt. 
2, różnią  się tym, że nie mają charakteru oczywistego. Nie są to z reguły błędy w działaniach 
matematycznych lub w przepisywaniu liczb, bo jako takie mogą zostać uznane za oczywiste omyłki. Mają 
raczej charakter trwały, np. przyjęcie wadliwej stawki VAT, albo nie wiadomo, jak je poprawić”. W tym 

konkretnym przypadku bezwzględnym obowiązkiem wykonawcy jest odrzucenie oferty wykonawcy.  

W innych, poniżej przywołanych orzeczeniach, których stany faktyczne i prawne były podobne do niniejszego 
postępowania, również prezentowana była jednolita linia interpretacyjna w analogicznych sprawach. 
 

Zespół Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych orzekł, że nie ma podstaw do tego, by poprawić ww. 
zapis, „…niedopuszczalne jest bowiem poprawianie omyłek związanych z obliczeniem podatku od towarów i 
usług”. (sygn. UZP/ZO/0-256/06). Niewłaściwie naliczony podatek VAT jest traktowany jako błąd w 
obliczeniu ceny i jest podstawą do odrzucenia oferty, gdyż nie można poprawić tego błędu na podstawie art. 
87 ust. 2 ustawy”. (sygn. V Ca 634/05). 

Tym samym należy uznać, iż oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny, których nie można poprawić w oparciu 
o przepis art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy i podlega ona w konsekwencji odrzuceniu w oparciu o art. 89 ust. 1 

pkt. 6 ustawy. Zamawiający zauważa, iż tezy piśmiennictwa i orzecznictwa w tej kwestii są jednoznaczne, 
dlatego też w każdym przypadku przyjęcia złej stawki podstawku od towarów i usług VAT, należy dokonać 

obligatoryjnego odrzucenia oferty obarczonej takim błędem. W jednym z ostatnich wyroków Krajowej Izby 

Odwoławczej zapadłym w analogicznej sprawie, sygn. akt KIO/UZP 225/10 z dnia 16.03.2010 r., stwierdzono 
między innymi „...stwierdzenie błędu w obliczeniu ceny obliguje zamawiającego do odrzucenia oferty nawet 
przy wynagrodzeniu ryczałtowym, którego charakter nie wyklucza wystąpienia błędu polegającego na 
przyjęciu nieprawidłowej stawki podatku VAT...". 

Z kolei w wyroku z dnia 9 czerwca 2009 r. KIO/UZP 681/09 orzeczono: „...zastosowanie błędnej stawki 
podatku od towarów i usług (VAT) stanowi obligatoryjną przesłankę odrzucenia oferty na podstawie przepisu 
art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
zamawiający nie wskazał, jaką stawkę podatku towarów i usług (VAT) winni zastosować wykonawcy. Żaden 
z wykonawców nie zwracał się również do zamawiającego z zapytaniem w tej kwestii. Ustalenie prawidłowej 
stawki podatku od towarów i usług (VAT) jest niewątpliwie obowiązkiem wykonawcy. Jednak prawidłowość 
ustalonej i zastosowanej przez wykonawcę stawki tego podatku podlega sprawdzeniu przez zamawiającego, 
wobec jego ustawowego obowiązku odrzucenia ofert z błędami w obliczeniu ceny czyli, jak wskazano wyżej, 
również z błędnie obliczonym podatkiem VAT. Skoro na zamawiającym, jako prowadzącym postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego spoczywa obowiązek zgodnego z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych prowadzenia tego postępowania, to właśnie zamawiający jest uprawniony i zobowiązany 
sprawdzić prawidłowość zastosowanej przez wykonawców stawki podatku od towarów i usług (VAT)...". 

 

W związku z powyższym, decyzja Zamawiającego o odrzuceniu wskazanej oferty znajduje jednoznaczne 
oparcie w obowiązujących przepisach prawa, a przy tym jest w pełni uzasadniona prawnie i merytorycznie. 

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp – zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, jeżeli 
zawiera błędy w obliczaniu ceny. 

 



 
 

 
Unieważnienie postępowania w części 7  

Uzasadnienie faktyczne: na część 7 zamówienia nie wpłynęła żadna oferta. 

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1 – zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4 Zamawiający informuje, że umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą 

być zawarte po upływie 5 dni liczonych od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty.  

 

 
Środki ochrony prawnej 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dział VI „Środki ochrony 

prawnej”.  

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Adresaci. 
2. Strona internetowa INS. 
3. a/a. 
 


