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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA  

 

 

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.  

z 2019 r. poz. 1843) unieważnia postępowanie w przedmiocie:  

Dostawa systemu nadprzewodzących detektorów pojedynczych fotonów  

dla Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie, 

ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

W przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez:  

Limited Liability Company Superconducting nanotechnology (LLC “SCONTEL”) 

119021, Russia Moscow L’va Tolstogo street 5/1-14, 

została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, ponieważ zawierała błędy  

w obliczeniu ceny.  

 

 

Uzasadnienie 

Wykonawca zastosował stawkę VAT przy obliczaniu ceny oferty w wysokości 23%. Stawka 

podatku VAT powinna być przyjęta przez Wykonawcę w wysokości, która wynika z przepisów 

prawa podatkowego. Wykonawca jako podmiot zagraniczny powinien przyjąć stawkę VAT  

właściwą dla eksportu towaru z Rosji do Polski. Informacja o miejscu dostawy została podana 

w Rozdziale VI SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Ponadto w Rozdziale XVII pkt. 5 

Zamawiający wskazał, że prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie 

Wykonawcy i to Wykonawca miał obowiązek, przy obliczaniu ceny oferty, zastosować stawkę 

podatku VAT zgodną ze stanem prawnym obowiązującym na dzień składania ofert. 

W związku z tym Zamawiający nie określił w SIWZ stawki podatku VAT dla przedmiotu 

zamówienia i Wykonawca powinien samodzielne ustalić  prawidłową stawkę podatku VAT  

i zastosować ją w obliczeniu ceny oferty.  

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 21.12.2009 r. sygn. akt: KIO/UZP 1771 /09 błędne wskazanie 

obowiązującej stawki VAT, w tym przyjęcie innej stawki niż ta, którą objęty jest przedmiot 

zamówienia nadający zamówieniu zasadniczy charakter i  przyjęcie jej do kalkulacji ceny ofert 

stanowi błąd w obliczeniu ceny, skutkujący odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1  



pkt. 6 ustawy Pzp. Błąd ten nie podlega poprawieniu jako inna omyłka polegająca na 

niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty. Nie 

jest to omyłka, lecz błąd istotny co do okoliczności faktycznych, w postaci przyjęcia 

nieprawidłowego elementu mającego wpływ na właściwe obliczenie ceny. 
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