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INS/NP – 6171 /2021                        Puławy, 24 listopad 2021r. 

 

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

 

o udzielenie zamówienia publicznego nr INS/BBA – 18/2021 w trybie 

podstawowym na dostawę fabrycznie nowych aparatów i urządzeń do 

wyposażenia pracowni mikrobiologicznej.  

 

 

 
I. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych na 
podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1  ustawy pzp informuje, że w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
na dostawę fabrycznie nowych aparatów i urządzeń do wyposażenia pracowni 

mikrobiologicznej  w poszczególnych częściach zamówienia jako najkorzystniejsze 

wybrane zostały oferty złożone przez: 
 

Część nr 1 – dostawa kompletnej chłodziarko – zamrażarki 

laboratoryjnej – 1 sztuka 

 

DANLAB Danuta Katryńska  

ul. Handlowa 6A,   15 – 399 Białystok 

 

Część nr 2 – dostawa kompletnej cieplarki laboratoryjnej - 1 sztuka 

 

ALCHEM Grupa Sp. z o.o. 

ul. Polna 21, 87 – 100 Toruń 

 

Część nr 3 – dostawa kompletnych  cieplarek laboratoryjnych - 3 

sztuki 

ALCHEM Grupa Sp. z o.o. 

ul. Polna 21, 87 – 100 Toruń 

Część nr 4 – dostawa kompletnego inkubatora z wytrząsaniem 

ABChem Agnieszka Busler, ul. Janowicza 19, 

10 – 686 Olsztyn 

 

Część nr 5 – dostawa kompletnej chłodziarki laboratoryjnej –  

1 sztuka 

 

DANLAB Danuta Katryńska 

ul. Handlowa 6A,   15 – 399 Białystok 
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Część nr 6 – dostawa kompletnej suszarki laboratoryjnej –  

1 sztuka 

 

ALCHEM Grupa Sp. z o.o. 

ul. Polna 21, 87 – 100 Toruń 

 

 

Część nr 8 – dostawa kompletnej wirówki laboratoryjnej –  

1 sztuka 

 

MPW MED. INSTRUMENTS Spółdzielnia Pracy 

ul. Boremlowska 46, 04 – 347 Warszawa 

 

Część nr 9 – dostawa kompletnej zamrażarki niskotemperaturowej – 1 

sztuka 

 

ALCHEM Grupa Sp. z o.o. 

ul. Polna 21, 87 – 100 Toruń 

 

Część nr 10 – dostawa kompletnej łaźni wodnej - 1 sztuka 

 

 

ALCHEM Grupa Sp. z o.o. 

ul. Polna 21, 87 – 100 Toruń 

 

Wyłonieni Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a ich oferty 

nie podlegają odrzuceniu i są najkorzystniejsze pod względem przyjętych w 

specyfikacji warunków zamówienia kryteriów oceny ofert: cena – 100%. Cena 

przedstawiona przez Wykonawcę mieści się w kwocie, jaką Zamawiający ma 

zamiar przeznaczyć na realizację zamówienia. 

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym 

postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny ofert. 

 

 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Liczba 

punktów 

w 

kryterium 

Cena  

Część nr 1 – dostawa kompletnej chłodziarko – zamrażarki 

laboratoryjnej – 1 sztuka 

1. 

 ARGENTA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Polska 114,       

60 -401 Poznań  84,12 

2. 

DANLAB Danuta Katryńska, ul. Handlowa 6A,   

15 – 399 Białystok 100 
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3. 

ALCHEM Grupa Sp. z o.o.                               

ul. Polna 21, 87 – 100 Toruń 91,23 

Część nr 2 – dostawa kompletnej cieplarki laboratoryjnej - 1 

sztuka 

1. 

VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5,    

80 – 175 Gdańsk 71,60 

2. 

ALCHEM Grupa Sp. z o.o.                               

ul. Polna 21, 87 – 100 Toruń 100 

Część nr 3 – dostawa kompletnych  cieplarek laboratoryjnych 

- 3 sztuki 

1. 

VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5,    

80 – 175 Gdańsk 81,92 

2. 

ALCHEM Grupa Sp. z o.o.                               

ul. Polna 21, 87 – 100 Toruń 100 

Część nr 4 – dostawa kompletnego inkubatora z wytrząsaniem 

1.  
ABChem Agnieszka Busler, ul. Janowicza 19,  

10 – 686 Olsztyn 
100 

2. 

ALCHEM Grupa Sp. z o.o.                               

ul. Polna 21, 87 – 100 Toruń 88,22 

Część nr 5 – dostawa kompletnej chłodziarki laboratoryjnej –  

1 sztuka 

1. 

ARGENTA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Polska 114,       

60 -401 Poznań 87,88 

2. 

DANLAB Danuta Katryńska, ul. Handlowa 6A,   

15 – 399 Białystok 100 

3. 

ALCHEM Grupa Sp. z o.o.                               

ul. Polna 21, 87 – 100 Toruń 95,41 

Część nr 6 – dostawa kompletnej suszarki laboratoryjnej –  

1 sztuka 

1. 

ALCHEM Grupa Sp. z o.o.                               

ul. Polna 21, 87 – 100 Toruń 100 
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Część nr 8 – dostawa kompletnej wirówki laboratoryjnej –  

1 sztuka 

1. 

MPW MED. INSTRUMENTS Spółdzielnia Pracy,    

ul. Boremlowska 46, 04 – 347 Warszawa  100 

2. 

DANLAB Danuta Katryńska, ul. Handlowa 6A,   

15 – 399 Białystok 74,03 

3. 

ALCHEM Grupa Sp. z o.o.                               

ul. Polna 21, 87 – 100 Toruń 76,69 

Część nr 9 – dostawa kompletnej zamrażarki 

niskotemperaturowej – 1 sztuka 

1. 

ALCHEM Grupa Sp. z o.o.                               

ul. Polna 21, 87 – 100 Toruń 100 

Część nr 10 – dostawa kompletnej łaźni wodnej - 1 sztuka 

1. 

ARGENTA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Polska 114,       

60 -401 Poznań 91,03 

2. 

DANLAB Danuta Katryńska, ul. Handlowa 6A,   

15 – 399 Białystok 77,39 

3. 

ALCHEM Grupa Sp. z o.o.                               

ul. Polna 21, 87 – 100 Toruń 100 

 

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych 

zawiadamia, że na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy pzp, umowa  

w sprawie udzielenia zamówienia może zostać zawarta terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

 

 

II. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez 

Chemicznych na podstawie art 255 pkt. 6) w związku z 457 ust. 1 pkt. 1) w 

zw. z art. 99 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) unieważnia postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

dostawę fabrycznie nowych aparatów i urządzeń do wyposażenia pracowni 

mikrobiologicznej w części nr 7 – dostawa kompletnych wag 

laboratoryjnych – 2 sztuki z powodu wystąpienia niemożliwej do usunięcia 

wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu 
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umowy w sprawie zamówienia publicznego poprzez dokonanie opisu przedmiotu 

zamówienia za pomocą parametru, który wskazuje na produkt, który nie istnieje 

na rynku. 

 

UZASADNIENIE  

Zamawiający w pkt 3 Specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ 

dokonał opisu technicznego parametrów technicznych jakim powinno 

odpowiadać urządzenie. Zestawienie parametru powtarzalności ≤ 1 mg z 

pozostałymi parametrami wagi powoduje, że urządzenie o podanej specyfikacji 

nie jest dostępne na rynku. W tym miejscu powinien był być wpisany parametr:  

„powtarzalność (max):  1,5 mg”.  

Tym samym Zamawiający błędnie dokonał opisu przedmiotu zamówienia 

poprzez opisanie jako właściwego dla danego urządzenia parametru, który 

spowodował, że urządzenie spełniające łącznie wszystkie parametry nie jest 

dostępne na rynku. Zamawiający po stwierdzeniu, że popełnił błąd w opisie 

przedmiotu zamówienia winien dokonać zmiany zapisów SWZ jednakże ustawa 

Prawo zamówień publicznych nie przewiduje takiej możliwości po upływie 

terminu składania ofert.  

Powyższe działanie stanowi uchybienie proceduralne, które nie może być 

skorygowane przez zamawiającego w toku postępowania poprzez unieważnienie 

dokonanej z naruszeniem przepisów prawa czynności oraz jej powtórzenie w 

sposób prawidłowy, ponieważ zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych zamawiający może wyłącznie przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SWZ. Wada ma zatem nieusuwalny charakter. 

Dalsze kontynuowanie postępowania pomimo błędnego opisu przedmiotu 

zamówienia doprowadziłoby do udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu 

niezgodnie z przepisami ustawy, ponieważ jego oferta nie odpowiada opisanym 

wymaganiom Zamawiającego. Błędny opis przedmiotu zamówienia uniemożliwił 

przystąpienie do postępowania innym wykonawcom. Natomiast Wykonawca, 

który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu zaproponował urządzenie 

istniejące na rynku, jednakże jego oferta nie jest zgodna z opisanym przez 

Zamawiającego przedmiotem zamówienia. Wybór oferty tego wykonawcy w 

zaistniałych okolicznościach, z pominięciem konieczności zmiany opisu 

przedmiotu zamówienia, byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego a 

zgodnie z art. 58 § 2. Kodeksu cywilnego czynność prawna sprzeczna z zasadami 

współżycia społecznego jest nieważna. Wybór wykonawcy stanowiłby 

jednocześnie naruszenie zasady art. 16 ust. pkt 2) pzp, która nakłada na 

Zamawiającego obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania w 

sposób zapewniający uczciwą konkurencję i w sposób przejrzysty. Ponadto 

wybór taki naruszałby zasadę określoną w art. 17 ust. 2 , która stanowi, że 

zamówienia udziela się wykonawcy , wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. 

Do umów w sprawie zamówień publicznych stosuje się ogólną regułę ustaloną w 

art. 58 Kc , która stanowi, że czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca 

na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje 

inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień 

czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.  
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Tym samym stwierdzona wada postępowania uniemożliwia zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy, albowiem zgodnie z art. 457 ust. 1 Pzp 

umowa podlega unieważnieniu jeżeli zamawiający z naruszeniem ustawy udzielił 

zamówienia. 

Ponadto w przypadku umowy zawartej z naruszeniem ustawy, tj. o której mowa 

w art. 457 ust. 1 zgodnie z art. 459 ust. 1 pkt. 2) ustawy pzp Prezes Urzędu 

Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu o jej unieważnienie. 

W świetle powyższego zasadnym jest unieważnienia postępowania w części nr 7 

– dostawa kompletnych wag laboratoryjnych – 2 sztuki z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego. 

 

 

 

 

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 Dziale 

IX tejże ustawy. 
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