
Białystok, dnia 22 września 2020 r. 

 

Zamawiający: 

Podlaska Komunikacja Samochodowa  

Nova Spółka Akcyjna 

ul. Boh. Monte Cassino 8 

15-873 Białystok 

 

 

Wykonawcy uczestniczący w 

postępowaniu PKS NOVA – 

DA/2020/09/1 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, o którym mowa w § 23 Regulaminu udzielania zamówień w spółce 

Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna (dalej jako: Regulamin), na 

zakup i sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego na potrzeby spółki Podlaska 

Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna na sezon grzewczy 2020/2021, znak PKS 

NOVA – DA/2020/09/1. 

 

 Zamawiający – Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A., działając na 

podstawie § 20 ust. 1 pkt 4) i ust. 2 Regulaminu niniejszym zawiadamia, że unieważnił 

postępowanie o udzielenie zamówienia z uwagi na to, że postępowanie dotknięte jest wadą, 

która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy.  

 

UZASADNIENIE 

Ogłoszeniem z dnia 10 września 2020 r. Zamawiający wszczął postępowanie o 

udzielenie zamówienia. Postępowanie to wyłączone jest spod reżimu ustawy Prawo 

zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8) tej ustawy, z uwagi na to, że wartość tego 

postepowania nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro. Termin składania ofert w 

postępowaniu został wyznaczony na 21 września 2020 r. na godz. 11:00, natomiast termin 

otwarcia tego samego dnia, lecz o 10 minut później. O wskazanej godzinie Zamawiający 

otworzył wszystkie oferty, a następnie sprawdził ich kompletność, a także poddał je ocenie. 

Powołana na potrzeby niniejszego postępowania komisja przetargowa, jeszcze tego samego 

dnia zarekomendowała wybór najkorzystniejszej oferty Zarządowi Spółki. Dnia 22 września 

2020 r. okazało się, że wskutek błędu jednego z pracowników Zamawiającego, jedna z ofert 

nie została otwarta w wyznaczonym terminie i z tego też powodu nie została następnie 

poddana ocenie wraz z innymi ofertami złożonymi w postępowaniu. Oferta ta została otwarta 

dopiero 22 września 2020 r., a więc dnia następnego po wyznaczonym terminie otwarcia 

ofert.  



W ocenie Zamawiającego, powyższy błąd powoduje, że niniejsze postępowanie 

dotknięte jest wadą, która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia. W 

tym stanie rzeczy, postępowanie należało unieważnić.  

Zamawiający jednocześnie informuje, że niezwłocznie opublikuje nowe postępowanie 

o tożsamym przedmiocie zamówienia.  


