
 
 

 
 

 

Unieważnienie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 

Zamawiający – Instytut Nawozów Sztucznych zawiadamia, iż unieważnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego Analizator gazowy,  
Nr sprawy INS/NO-41/09. 
 

Uzasadnienie 
 

Podstawa faktyczna: Żadna z ofert nie jest zgodna ze SIWZ. Niezgodność dotyczy możliwości analizy 
mieszaniny gazów przy jej przepływie od 1 l/h i większym (jak podano w SIWZ).  
W postępowaniu złożono 4 oferty: 
 

1. „SPA Systemy Pomiarowo-Analityczne” Sp. z o.o., ul. Kościerzyńska 12, 51-416 Wrocław 
Wykonawca zaoferował  aparat dostosowany do przepływu mieszaniny gazowej w zakresie od 30 do 90 l/h; 

2. „OMC ENVAG” Sp. z o.o., ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa 
Wykonawca zaoferował  aparat dostosowany do przepływu mieszaniny gazowej w zakresie od 18 do 90 l/h; 

3. „ATUT” Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 8, 20-064 Lublin 
Wykonawca zaoferował  aparat dostosowany do przepływu mieszaniny gazowej w zakresie od 30 do 60 l/h; 

4. „MERAZET” S.A., ul. Krauthofera 36, 60-952 Poznań 
Wykonawca zaoferował  aparat dostosowany do przepływu mieszaniny gazowej w zakresie od 20 do 90 l/h. 

 
Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 1) 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 Analizator gazowy, Nr sprawy INS/NO-41/09, 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”.  
 
Otrzymują  wszyscy uczestnicy postępowania. 
 
Puławy, 15.10.2009 r. 
 
 
 

 


