
 

 
  

 

 

 

 

Numer referencyjny postępowania: 

             DA.22.30.2021.ZA/ZG      

       Warszawa, dn. 05 stycznia 2021 r. 

 

 

 

UNIEWAŻNIENIE  

czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w części nr 42  

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Dostawa aparatury 

laboratoryjnej, kolumn chromatograficznych, odczynników, materiałów pomocniczych, 

laboratoryjnych wyrobów szklanych, pipet i akcesoriów laboratoryjnych w podziale na 42 części” 

(znak sprawy DA.22.30.2021.ZA/ZG) 

 

 

W związku z prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz zawiadomieniem o wyborze oferty w części nr 42 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 

5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 późn. 

zm.), a także w związku z powzięciem informacji przez Zamawiającego, które mają wpływ na toczące 

się postępowanie, Zamawiający działając na podstawie art. 58 KC (…) Czynność prawna sprzeczna 

z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna (…), unieważnia dokonaną w dniu 

24.12.2021 r. czynność wyboru oferty najkorzystniejszej: 

HURT-CHEM Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha ,Duchnice ul. Boczna 10, 05-850 
Ożarów Mazowiecki, 

oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert. 

  

UZASADNIENIE 

W dniu 24.12.2021 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w części nr 42 

wykonawcy Anchem Plus Mariusz Malczewski gen. T. Bora-Komorowskiego 56 (02-982) z siedzibą w 

Warszawie. Zamawiający odrzucił ofertę  wykonawcy HURT-CHEM Hurtownia Odczynników 

Chemicznych Piotr Bartocha ,Duchnice ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Przed przesłaniem 

projektu umowy do uzupełnienia danych, Zamawiający zweryfikował jeszcze raz ofertę 

najkorzystniejszą złożoną do części nr 42 i dopatrzył się omyłki rachunkowej. Powzięta informacja 

może mieć wpływ na zmianę stanu faktycznego, dotyczącego prowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. 



 

 
  

 

 

 

Zamawiający informuje, że ma każdorazowo prawo do samoistnego podjęcia decyzji  

o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego o ile uzna, iż dokonane uprzednio czynności są obarczone wadą lub zachodzą inne 

okoliczności uzasadniające ich unieważnienie. 
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