
 

 

 

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty Wykonawcy 

i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
 

 
Zamawiający – Instytut Nawozów Sztucznych zawiadamia, iż unieważnia postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Jednostemplowa 

tabletkarka uderzeniowa z zestawem stempli. Nr sprawy INS/NO-46/09. 

 

Uzasadnienie 

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn.zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. 

 

Podstawa faktyczna: W postępowaniu złożono jedna ofertę Wykonawcy „ERWEKA”  Sp. z o.o., Bitwy 

Warszawskiej 1920 r. 18 lok. 9, 02-366 Warszawa. Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wymagał w SIWZ by przedmiot zamówienia został 

wykonany (dostarczony) w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r., Wykonawca samodzielnie dokonał w 

umowie zmiany terminu wykonania zamówienia  na 31 stycznia 2010 r. (umowa § 2 ust. 1).  

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 1) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.) w przedmiotowym 

postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

Stosownie do art. 93 ust. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.), Zamawiający zawiadamia niniejszym o unieważnieniu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Jednostemplowa tabletkarka uderzeniowa  

z zestawem stempli, Nr sprawy INS/NO-46/09, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy, w związku 

z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

Środki ochrony prawnej: Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone  

w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223,  

poz.1655 z późn.zm.) dział VI „Środki ochrony prawnej”.  

 

Puławy, 23.11.2009 r. 

 


