
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

˜Dostawa gęstościomierza oscylacyjnego z drukarką wyników.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ˜Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof
Wacława Dąbrowskiego - Państwowy Instytut Badawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ̃ REGON 000053835

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ˜Rakowiecka, 36

1.5.2.) Miejscowość: ̃ Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: ̃ 02-532

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ̃ przetarg@ibprs.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ̃ https://bip.ibprs.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
˜https://bip.ibprs.pl/zamowienia-publiczne/trwajace

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

˜Instytut Biotechnologii

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

˜badawczo-naukowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
˜Dostawa gęstościomierza oscylacyjnego z drukarką wyników.

2.4.) Identyfikator postępowania: ˜ocds-148610-4832413e-c2a4-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: ̃ 2021/BZP 00081490/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: ̃ 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-14 10:10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: ̃ 2021/BZP 00070031/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ̃ DA.22.10.2021.ZF

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 86500 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

˜1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gęstościomierza oscylacyjnego z drukarką wyników.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38434000-6 - Analizatory

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30232100-5 - Drukarki i plotery

38434500-1 - Analizatory biochemiczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
˜Zamawiający informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 pkt 6
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z
późn. zm), z uwagi na fakt, iż przedmiotowe postępowanie obarczone jest niemożliwą do
usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. W związku z
rozbieżnością dat dotyczących terminu składania i otwarcia ofert w Ogłoszeniu o zamówieniu
Dostawy, w Specyfikacji Warunków Zamówienia a platformą miniPortal (służącą do szyfrowania
i składania ofert), oraz związanym z tym brakiem możliwości odszyfrowania oferty złożonej w
przedmiotowym postępowaniu w terminie wskazanym w Ogłoszeniu o zamówieniu Dostawy oraz
Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający postanawia jak na wstępie.
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