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DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U, z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Narodowy Fundusz Zdrowia 
Centrala uprzejmie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Rezerwacja, 
zakup i dostarczenie do siedziby Centrali NFZ biletów lotniczych na krajowe i zagraniczne 
pasażerskie przewozy lotnicze oraz biletów kolejowych na zagraniczne pasażerskie 
przewozy kolejowe” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp.
W ofertach nr 1, 2 i 4, zaproponowano cenę opłaty transakcyjnej za wystawienie pojedynczego 
biletu lotniczego zagranicznego w kwocie 0,01 zł., cenę opłaty transakcyjnej za wystawienie 
pojedynczego biletu lotniczego krajowego w kwocie 0,01 zł, cenę opłaty transakcyjnej za 
wystawienie pojedynczego biletu kolejowego zagranicznego w kwocie 0,01 zł oraz termin 
płatności faktury 30 dni w związku z powyższym niemożliwe staje się dokonanie wyboru oferty 
najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu.
Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy Pzp jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający 
wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez 
zamawiającego ofert dodatkowych, jednakże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
Rozdziale 13, zamawiający zawarł zapis: „w przypadku podania przez Wykonawcę w formularzu 
cenowym ceny 0.00 zł., Zamawiający do obliczeń przyjmie wartość 0,01”.Wykonawcy składając 
oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. Z przepisu wynika (choć nie jest to powiedziane wprost), że oferty dodatkowe dotyczą 
tylko ceny lub kosztu. To rozwiązanie opiera się na priorytecie ceny w stosunku do innych 
kryteriów oceny ofert zawartych w siwz.
Sporządzone kryteria oceny ofert są obarczone wadą niemożliwą do usunięcia, która nie pozwala 
na dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym zamawiający 
unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7, zgodnie z którym zamawiający 
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest 
niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy 
w sprawie zamówienia publicznego (Informator UZP nr 2/2016 -  opinia prawna dotycząca 
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na to, że dwie lub 
więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert strona internetowa: 
https://www.uzp.gov.pl/ data/assets/pdf file/0018/32409/Infomiator nr 2 2016.pdf.
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