
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty Wykonawcy  

i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 
Zamawiający – Instytut Nawozów Sztucznych zawiadamia, iż unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego w części I i II, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa 

aparatury laboratoryjnej, Nr sprawy INS/NO-60/2010. 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze 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. 

 

Podsumowanie:  Na część I zamówienia nie wpłynęła żadna oferta. Na część II zamówienia złożono 1 ofertę 

firmy: „IMAZO” Marcin Miklasz  96-300 Żyrardów, ul. 1-go Maja 41 B 

  

Wykonawca odrzucony – „IMAZO” Marcin Miklasz   

Oferta Wykonawcy jest niezgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

Uzasadnienie faktyczne:  

1) Zamawiający wymagał (rozdział III SIWZ) – by wymiary komory grzejnej miały średnicę  

ok. 100 mm – Wykonawca zaoferował szerokość 180 mm. Wymiary komory są zbyt duże przez co 

objętość komory jest zbyt duża. 

2) Zamawiający wymagał (odpowiedź 1 na pytanie zadane przez Wykonawcę z dnia 05.10.2010 r., które 

wiąże Wykonawców i jest integralną częścią SIWZ – zamieszczone na stronie internetowej 

Zamawiającego), by piec był wykonany w technologii przystosowanej do pracy w pozycji 

stojącej PIONOWO –  piec zaproponowany przez Wykonawcę IMAZO jest przystosowany do pracy  

w pozycji poziomej. 

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust.1, pkt. 2) ustawy Pzp.: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie 

odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

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

(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający zawiadamia niniejszym o unieważnieniu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa aparatury laboratoryjnej, Nr sprawy INS/NO-

60/2010, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy, w związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu 

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. 
 
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 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.) – dział VI „Środki ochrony 

prawnej”.    

 

Puławy, 14.10.2010 r. 

 

 


