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Warszawa, dnia 13.04.2022 r. 

 

Numer postępowania: IMOL/ZP/05/2022 

  

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

na podstawie art. 255 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: „pzp”),  

w ramach prowadzonego postępowania w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 pzp)  

na „Sprzedaż i dostarczenie materiałów laboratoryjnych zużywalnych – postępowanie 1” 

 

 

1. Informujemy, że w prowadzonym postępowaniu dla: 

a) części 1 „Filtry” 

 

Zamawiający na podstawie art. 255 pkt. 1) pzp, podjął decyzję o unieważnieniu części postępowania. 

 

Uzasadnienie: 

 

Do terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty na daną część postępowania. 

 

b) części 2 „Bibuły” 

 

Działając na podstawie art. 255 pkt. 2) pzp, podjął decyzję o unieważnieniu części postępowania. 

 

Uzasadnienie: 

 

Wszystkie złożone oferty do danej części postępowania podlegają odrzuceniu. 

 

c) części 3 „Membrany” 

 

Zamawiający na podstawie art. 255 pkt. 1) pzp, podjął decyzję o unieważnieniu części postępowania. 

 

Uzasadnienie: 

 

Do terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty na daną część postępowania. 

 

d) części 4 „Probówki” 

 

Działając na podstawie art. 255 pkt. 3) pzp, podjął decyzję o unieważnieniu części postępowania. 

 

Uzasadnienie: 

 

Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny 

najkorzystniejszej oferty. 

 

e) części 5 „Pipety i końcówki oraz pipety i końcówki z filtrami” 

 

Działając na podstawie art. 255 pkt. 3) pzp, podjął decyzję o unieważnieniu części postępowania. 
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Uzasadnienie: 

 

Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny 

najkorzystniejszej oferty. 

 

f) części 6 „Materiały do hodowli komórkowej” 

 

Zamawiający na podstawie art. 255 pkt. 1) pzp, podjął decyzję o unieważnieniu części postępowania. 

 

Uzasadnienie: 

 

Do terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty na daną część postępowania. 

 

 

g) części 7 „Pozostałe materiały zużywalne (plastiki)” 

 

Zamawiający na podstawie art. 255 pkt. 1) pzp, podjął decyzję o unieważnieniu części postępowania. 

 

Uzasadnienie: 

 

Do terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty na daną część postępowania. 

 

 

2. W postępowaniu odrzucono ofertę wykonawcy: 

dotyczącą części 2 „Bibuły” 

Th. GeyerPolska Sp. z o.o. 

ul. Czeskiej 22A 

03-902 Warszawa 

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty: 

Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) pzp, zgodnie z którym Zamawiający 

odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę który nie złożył w przewidzianym terminie 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających 

brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka 

dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń. 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty: 

Wykonawca do swojej oferty z dnia 31 marca 2022 roku, nie dołączył wymaganych przez Zamawiającego 

przedmiotowych środków dowodowych, wskazanych w rozdziale IV ust. 4 pkt 1 lit. c) Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. Zamawiający w dniu 1 kwietnia 2022 roku wezwał Wykonawcę do złożenia 

przedmiotowych dokumentów w terminie do dnia 7 kwietnia 2022 r. do godziny 12:00. W odpowiedzi 

Wykonawca przekazał Zamawiającemu stosowne dokumenty w wyznaczonym terminie. Zastrzeżenie 

Zamawiającego budziła karta katalogowa produktu dotycząca części II pozycji 3 postępowania – 

„Celulozowa bibuła chromatograficzna o wymiarach 600x600 mm”. Przekazany dokument dotyczył 

produktu pod nazwą „Grade 3MM Chr filter paper for blotting square”, co w ocenie Zamawiającego nie 

było dokumentem dotyczącym przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający wezwał 

Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących załączonej karty produktu w terminie do dnia 12 kwietnia 

2022 r. do godziny 12:00. W odpowiedzi Wykonawca przekazał Zamawiającemu prawidłową kartę 

katalogową produktu w wyznaczonym terminie. Mając na uwadze powyższe Zamawiający uznał, że 

Wykonawca nie złożył wszystkich wymaganych przez Zamawiającego przedmiotowych środków 
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dowodowych w terminie do dnia 7 kwietnia 2022 r. do godziny 12:00, w związku z czym podjął decyzję o 

odrzuceniu oferty. 

3. W postępowaniu nie wykluczono wykonawców. 

 

 

 
 

 

 

Z-ca Dyrektora Ds. Administracji 

Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i 

Maszyn Molekularnych 

Radosław Jodzis 
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