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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego nr INS/BBA – 18/2021 na dostawę 

fabrycznie nowych aparatów i urządzeń do wyposażenia 

pracowni mikrobiologicznej 

 

Działając na postawie art. 255 pkt 7) oraz art. 259 w związku z art. 260 ust. 

1 pkt 1) i 2) oraz art. 263 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 

września 2019r. (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129) Sieć Badawcza Łukasiewicz -

Instytut Nowych Syntez Chemicznych informuje o:  unieważnieniu 

postępowania w części nr 2 – dostawa kompletnej cieplarki 

laboratoryjnej - 1 sztuka, części nr 3 – dostawa kompletnych  cieplarek 

laboratoryjnych - 3 sztuki, części nr 6 – dostawa kompletnej suszarki 

laboratoryjnej – 1 sztuka, części nr 9 – dostawa kompletnej zamrażarki 

niskotemperaturowej – 1 sztuka, części nr 10 – dostawa kompletnej łaźni 

wodnej - 1 sztuka z powodu uchylenia się wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, od podpisania umowy 

 

 

W dniu 24.11.2021r. Zamawiający – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut 

Nowych Syntez Chemicznych – przesłał Wykonawcy ALCHEM GRUPA Sp. z o.o., 

ul. Polna 27, 87 – 100 Toruń informację o wynikach przedmiotowego 

postępowania, w której poinformował o wyborze oferty Wykonawcy jako 

najkorzystniejszej w części nr 2 – dostawa kompletnej cieplarki laboratoryjnej - 1 

sztuka, części nr 3 – dostawa kompletnych  cieplarek laboratoryjnych - 3 sztuki, 

części nr 6 – dostawa kompletnej suszarki laboratoryjnej – 1 sztuka, części nr 9 

– dostawa kompletnej zamrażarki niskotemperaturowej – 1 sztuka, części nr 10 

– dostawa kompletnej łaźni wodnej - 1 sztuka wraz z informacją, że umowa w 

sprawie udzielenia zamówienia może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 

5 dni od daty przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

W dniu 03.12.2021r. Zamawiający przesłał Wykonawcy 3 egzemplarze umowy nr 

INS/BBA-5/2021 na dostawę aparatów i urządzeń w wybranych częściach z prośbą 

o podpis i odesłanie 2 egzemplarzy. W dniu 30.12.2021r. Wykonawca 

poinformował Zamawiającego o odstąpieniu od podpisania umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy. 

 

Z uwagi na fakt, że Zamawiający w terminie związania ofertą nie zwrócił się do 

Wykonawców o wydłużenie terminu związania ofertą, nie może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród pozostałych ofert na podstawie art. 263 

pzp i postępowanie w w/w częściach należy unieważnić. 
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W związku z powyższym działając na postawie art. 260 ust. 1 pkt 1) i 2)  

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz.U. z 

2021r. poz. 1129) Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez 

Chemicznych zawiadamia, że postępowanie zostało unieważnione na 

podstawie art. 255 pkt 7) Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 

2021r. poz. 1129) – zgodnie z którym, Zamawiający unieważnia postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wykonawca uchylił się od 

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

Wykonawcy, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019r, poz. 2019 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej określone w Dzia le 

IX tejże ustawy. 
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