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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Wacława Dąbrowskiego
Adres pocztowy: Racławicka
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-532
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Ćwiek
E-mail: rafal.cwiek@ibprs.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ibprs.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut Badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: naukowo-badawczy

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa nowego, nieużywanego zestawu wysokosprawnego chromatografu cieczowego sprzężonego z 
tandemowym spektrometrem mas wysokiej rozdzielczości oraz spektrometrem mas ze wzbudzeniem w plazmie 
indukc
Numer referencyjny: DA.22.20.2021.ZA

II.1.2) Główny kod CPV
38433100 Spektrometry masy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, nieużywanego zestawu wysokosprawnego chromatografu 
cieczowego sprzężonego z tandemowym spektrometrem mas wysokiej rozdzielczości oraz spektrometrem mas 
ze wzbudzeniem
w plazmie indukcyjnej (LC-HRMS/ICP-MS)

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

II.2) Opis

mailto:rafal.cwiek@ibprs.pl
www.ibprs.pl
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38432200 Chromatografy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, nieużywanego zestawu wysokosprawnego chromatografu 
cieczowego sprzężonego z tandemowym spektrometrem mas wysokiej rozdzielczości oraz spektrometrem mas 
ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej (LC-HRMS/ICP-MS) do pomieszczeń Zakładu Bezpieczeństwa i Analizy 
Chemicznej Żywności wskazanych przez Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt „SeCuRe – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w 
gospodarce”, działanie 1.1 „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 projekt nr RPMA.01.01.00-14-e218/20

II.2.14) Informacje dodatkowe
Kryteria udzielenia zamówienia:
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 161-422321

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Dostawa nowego, nieużywanego zestawu wysokosprawnego chromatografu cieczowego sprzężonego z 
tandemowym spektrometrem mas wysokiej rozdzielczości oraz spektrometrem mas ze wzbudzeniem w plazmie 
indukc

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422321-2021:TEXT:PL:HTML
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V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender:
Dane referencyjne ogłoszenia: 2021-111208
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: //

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 pkt 6 w zw. z art. 
254 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z 
późn. zm), z uwagi na fakt, iż przedmiotowe postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, 
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
Zamawiający dokonując analizy kryteriów oceny technicznej ofert dopatrzył się rozbieżności w treści między 
punktowanym kryterium w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia tj. „Kryterium 6 oceny technicznej 
– Pompa próżni (H), a treścią kryterium wskazanym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 2a do SWZ w pkt. 14 II Rozdziału – Tandemowego spektrometru mas wysokiej 
rozdzielczości o minimalnych parametrach tj.: Obudowa wyciszająca pompy próżni wstępnej. Poprawną treścią 
kryterium oceny ofert jest kryterium wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 2a do SWZ w pkt. 14 II Rozdziału – Tandemowego spektrometru mas wysokiej rozdzielczości o 
minimalnych parametrach, tj.: Obudowa wyciszająca pompy próżni wstępnej.
Przywołana przyczyna unieważnienia jest bezsprzeczna i nie ma wątpliwości, że ma charakter rzeczywisty, 
a spowodowana tym wada w opisanym stanie faktycznym jest nieusuwalna i na tyle poważna, a przy tym 
sprzeczna z obowiązującymi przepisami, że uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Dlatego też należy uznać zasadnym, iż w przypadku dalszej kontynuacji 
procesu udzielenia zamówienia zawarta w wyniku przeprowadzenia niniejszej procedury umowa, jako 
niezgodna z prawem, byłaby obarczona wadą nieważności w oparciu o art. 8 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 
58 § 1 KC.
Mając na uwadze opisane wyżej okoliczności faktyczne i prawne uznać bezsprzecznie należy, iż unieważnienie 
postępowania na obecnym etapie jest konieczne i w pełni uzasadnione, a także że pomiędzy wadą, a 
niemożnością zawarcia ważnej umowy istnieje normalny związek przyczynowy.
Zamawiający informację dot. unieważnienia przedmiotowego postępowania opublikował na stronie 
Zamawiającego - https://bip.ibprs.pl/zamowienia-publiczne/trwajace

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

https://bip.ibprs.pl/zamowienia-publiczne/trwajace
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Środki ochrony prawnej określa dział IX ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.),

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:odwolania@uzp.gov.pl

