
Narodowy Fundusz Zdrowia
Centrala w Warszawie
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

zna] BAG.261.1.17.2017
Warszawa, 07 lipca 2017 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Zgodnie z art. 92 ust. 1 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 w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Rezerwacja, zakup oraz dostarczenie do 
siedziby Centrali NFZ biletów lotniczych na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze oraz biletów 
kolejowych na zagraniczne pasażerskie przewozy kolejowe”

> została wybrana oferta:
Fumel Travel International Sp. z o. o. 
ul. Kopernika 3 
00-367 Warszawa

Wynik oceny został ustalony zgodnie z zasadami wskazanymi w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.

> zostały odrzucone oferty:
I. TOP PODRÓŻE Sp. z o.o.

PI. Zwycięstwa 1 
70-233 Szczecin
oraz

II. Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. 
ul, 17 Stycznia 43
02-146 Warszawa 

Uzasadnienie faktyczne i prawne
1) Zgodnie z punktem 13 siwz dotyczącym kryteriów oceny ofert w ppkt. 13.4 w Kryterium IV: kara 
umowna za opóźnienie w dostarczeniu dokumentu podróży minimalna wymagana wysokość kary 
umownej wynosiła 10% wartości każdego zamówionego biletu za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu 
dokumentu podróży. Wykonawca TOP PODRÓŻE Sp. z o.o. w formularzu ofertowym w pkt. 2 Kara 
umowna za opóźnienie w dostarczeniu dokumentu podróży wskazał 1,00%.
2) Zgodnie z punktem 13 siwz dotyczącym kryteriów oceny ofert w ppkt. 13.5 w Kryterium V: Cena biletu 
na trasie Warszawa-Bruksela-Warszawa należało podać cenę biletów u przewoźnika Brussels Airlines, 
kalkulacje wykonać w dniu 26.06.2017 r. na lot w dniu 05.07.2017 r. Do oferty należało dołączyć 
wydruk kalkulacji cenowej. Wykonawca Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. nie załączył wymaganej 
kalkulacji cenowej.
Zamawiający nie może skorzystać z art. 87 ust. 1 Pzp, ponieważ w toku badania i oceny ofert zamawiający 
może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Braku w ofercie nie można 
wyjaśnić. Wyjaśniać można bowiem to, co w ofercie już się znajduje, nie zaś to, czego w ofercie nie ma. 
Jakiekolwiek wyjaśnienia złożone w danym stanie faktycznym prowadziłyby w istocie do uzupełnienia
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braków oferty stanowiących jej elementy przedmiotowo istotne. KIO w wyroku o sygn, KIO 1759/16 
zwróciła uwagę, że art. 87 ust. 1 ustawy Pzp nie może być podstawą do uzupełnienia tego rodzaju 
uchybień, ponieważ wykracza poza wykazanie, w jaki sposób należy rozumieć treść oferty. W kolejnym 
wyroku KiO o sygn. KIO 950/14 Izba stwierdza, że wykonawca decydując się na złożenie oferty w (...) 
postępowaniu, powinien (...) respektować ustalone przez zamawiającego zasady i podać wymagane 
informacje. 2 kolei zamawiający, który zobligowany jest egzekwować od wykonawców dostosowanie się 
do warunków przetargu, nie może odstąpić od tego obowiązku wobec (...) wykonawców, uznając, iż brak 
wymaganych danych nie stanowi uchybienia postanowieniom SIWZ. Nie można również przyjąć, że brak 
kalkulacji cenowej jest jedynie brakiem formalnym, a zatem nie powinno skutkować odrzuceniem oferty. 
O niezgodności formalnej możemy bowiem mówić wówczas, gdy oferta nie odpowiada przyjętemu przez 
zamawiającego szablonowi, np. nie jest sporządzana na przygotowanym przez zamawiającego formularzu 
ofertowym, niemniej jednak zawiera wszystkie wymagane przez zamawiającego elementy, nie ma 
ponumerowanych stron bądź też jej strony są podpisane, a nie parafowane. Brak podstawowych danych 
odnoszących się do przedmiotu zamówienia stanowi uchybienie niedające się zakwalifikować jako 
uchybienie formalne. Mając na uwadze powyższe zamawiający odrzucił oferty złożone przez TOP 
PODRÓŻE Sp. z o.o. oraz Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, 
zgodnie z którym zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
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