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Białystok, 19 sierpnia 2022 r. 

 

 

 

 

Wykonawcy uczestniczący w 

postępowaniu PKS NOVA – 

DA/2022/08/1 

 

Znak postępowania: PKS NOVA – DA/2022/08/1 

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania  

pn. „Ochrona fizyczna obiektów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova S.A. 

zlokalizowanych w Białymstoku” 

 

 Zamawiający, spółka Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Białymstoku, niniejszym, działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt 6) Regulaminu udzielania 

zamówień Zamawiającego informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn. 

„Ochrona fizyczna obiektów Podlaskiej Komunikacji Samochodowej Nova S.A. 

zlokalizowanych w Białymstoku”.  

UZASADNIENIE 

Zgodnie z § 20 ust. 1, Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:  

1) nie wpłynęła żadna oferta, która nie podlega odrzuceniu, 

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, 

3) zostały złożone dodatkowe oferty, które nie pozwalają na wybór oferty (oferty dodatkowe z 

identyczną ceną), 

4) postępowanie dotknięte jest wadą, która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy, 

5) negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki nie zakończyły się zawarciem umowy, 

6) zawarcie umowy o zamówienie nie leży w interesie zamawiającego. 

 

W ocenie Zamawiającego, w niniejszym postępowaniu zmaterializowała się ostatnia z 

przesłanek zawartych w tym przepisie. Wskazać bowiem należy, że w postępowaniu wpłynęły 

łącznie cztery oferty na realizację zamówienia. Trzy z nich zostały złożone przez podmioty będące 

czynnymi podatnikami VAT, którzy w swojej ofercie uwzględnili przepisaną prawem stawkę 

podatku (23%). Natomiast jedna z ofert została złożona przez konsorcjum firm, które w swej 

ofercie zadeklarowało stawkę podatku VAT 0% i wskazało, że jest podmiotowo zwolnione z 
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podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.). 

Takie ukształtowanie oferty doprowadziło do tego, że, w ocenie Zamawiającego, w 

niniejszym postepowaniu doszło do braku porównywalności złożonych ofert. Sprzyjały ku temu 

nieprecyzyjne w tym zakresie przepisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

formularza ofertowego, w których zabrakło ujęcia wprost, iż stawką VAT mającą mieć zastosowanie 

przy obliczaniu ceny oferty brutto winna być stawka 23%, niezależnie od tego, czy podmiot jest 

aktywnym podatnikiem podatku VAT czy korzysta ze zwolnień podmiotowych. Tylko takie ujęcie 

sposobu obliczania ceny oferty brutto pozwoliłoby zachować zasady uczciwej konkurencji i zapewnić 

pełną porównywalność i obiektywizm w postępowaniu. O porównywalności ofert można bowiem 

mówić dopiero wówczas gdy określone w ofertach ceny, mające być przedmiotem porównania, 

zostały obliczone z zachowaniem tych samych reguł.  

Dalsze prowadzenie postępowania o udzielenia zamówienia i w konsekwencji zawarcie 

umowy nie leży w interesie zamawiającego przede wszystkim z przyczyn finansowych. 

Doprowadziłoby bowiem do udzielenia zamówienia podmiotowi, którego oferta nie byłaby ofertą 

najkorzystniejszą, gdyby doliczyć do niej podatek od towarów i usług wg przepisanej prawem stawki. 

Co ważne, Zamawiający jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a podatek VAT ma dla niego 

znaczenie neutralne w tym sensie, że to ceny netto są faktycznym kosztem ponoszonym przez 

Zamawiającego.  

Co więcej, dopiero po otwarciu ofert Zamawiający zrewidował na nowo niektóre zapisy 

dokumentów zamówienia i spostrzegł, że  możliwe jest inne ujęcie sposobu obliczenia ceny niż te, 

które pierwotnie zostało ujęte w dokumentach zamówienia. W nowo ogłaszanym postępowaniu 

Zamawiający zobowiąże potencjalnych Wykonawców do ujęcia wszelkich kosztów wykonania 

zamówienia (świadczenia usług ochrony fizycznej, interwencji patrolu oraz monitorowania sygnału 

z kamer) w kwocie jednej roboczogodziny. W ocenie Zamawiającego takie ukształtowanie 

postanowień SIWZ będzie najbardziej przejrzyste i pozwoli zachować pełną porównywalność ofert.  

 

 Mając na uwadze powyższe okoliczności, Zamawiający zdecydował się unieważnić 

prowadzone postepowania o udzielenie zamówienia. Nowe postępowanie zostanie wszczęte 

najprawdopodobniej dnia 22 sierpnia 2022 r. Zapraszamy wszystkich Wykonawców do ponownego 

złożenia ofert i udziału w postępowaniu.  


