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INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Państwowy Instytut Weterynaryjny
– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na sukcesywną dostawę szkła laboratoryjnego w 2012 roku, w zakresie:
Zadania nr 4:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia postępowanie w
zakresie zadania 4, poniewaŜ oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana przez zamawiającego to 5682,60 zł., natomiast najniŜsza cena z
oferty to 16 482,00 zł.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 4:
1. Labor Szkło Sławomir Kawa, ul. Boczna Lubomelskiej 5, 20-070 Lublin. Cena – 16 482,00 zł.
Zadania nr 18:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 w związku z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
zamawiający uniewaŜnia postępowanie w zakresie zadania 18. Oferowany produkt równowaŜny nie spełnia
wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Produkt zaproponowany w zad. 18, poz. 1
ma nieodpowiednią pojemność. Mianowicie Zamawiający wnioskuje o fiolki o pojemności 6ml, podczas gdy
Wykonawca oferuje fiolki o pojemności 8 ml. Dodatkowo zamiennik oferowany w zad. 18, poz. 2 posiada rodzaj
gwintu odmienny od Ŝądanego w specyfikacji.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 18:
1. Anchem s. j., ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa. Cena – 1 476,00 zł.

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
http://www.piwet.pulawy.pl

tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl

Zadania nr 26:
Zamawiający uniewaŜnia postępowanie w zakresie zadania nr 26, z uwagi na to, Ŝe Wykonawca, który złoŜył
jedyną ofertę w postępowaniu poinformował, iŜ z przyczyn niezaleŜnych od niego niemoŜliwe stało się zawarcie
skutecznej umowy na realizację tego zadania.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 26:
1. Centrowet-Cezal sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133, 60-543 Poznań. Cena – 1 921,75 zł.

INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Terminy wniesienia odwołania uregulowane zostały w art. 182 ust. 1 pkt 1. i w art. 182 ust. 2. pkt 2. ustawy Prawo zamówień publicznych.

