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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:445553-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Analizatory widma
2019/S 183-445553

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Wacława Dąbrowskiego
ul. Rakowiecka 36
Warszawa
02-532
Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Ćwiek
E-mail: rafal.cwiek@ibprs.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ibprs.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytut badawczy

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

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa nowego, nieużywanego systemu do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów wykorzystującego
technologię spektrometrii masowej z użyciem desorpcji / jonizacji laserowej wspomaganej matrycą z analiza...
Numer referencyjny: DA.22.5.2019.DA

II.1.2) Główny kod CPV
38433300

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa nowego, nieużywanego systemu do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów wykorzystującego
technologię spektrometrii masowej z użyciem desorpcji / jonizacji laserowej wspomaganej matrycą z
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analizatorem czasu przelotu - MALDI-TOF, z aktualną biblioteką widm referencyjnych pozwalającą na
identyfikację bakterii, drożdży i grzybów strzępkowych

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa nowego, nieużywanego systemu do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów wykorzystującego
technologię spektrometrii masowej z użyciem desorpcji / jonizacji laserowej wspomaganej matrycą z
analizatorem czasu przelotu - MALDI-TOF, z aktualną biblioteką widm referencyjnych pozwalającą na
identyfikację bakterii, drożdży i grzybów strzępkowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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: 2019/S 170-414996

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 systemu do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów wykorzystującego
technologię spektrometrii masowej z użyciem desorpcji / jonizacji laserowej wspomaganej matrycą z analiza...

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:414996-2019:TEXT:PL:HTML
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V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

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

Zamawiający informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art.
146 ust. 6 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), z
uwagi na fakt, iż przedmiotowe postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiająca
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
Zamawiający, ze względu na konieczność wprowadzenia zmian dot. nazwy postępowania, opisu przedmiotu
zamówienia oraz postanowień umowy, których zakres ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia
był utrudniony do dookreślenia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, unieważnia przedmiotowe
postępowanie. Powyższa wada ma charakter nieusuwalny w opinii Zamawiającego i mogła naruszyć zasadę
równego traktowania Wykonawców sformułowaną w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), co mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Mając na
uwadze powyższe, Zamawiający postanawia jak na wstępie.
Powyższe unieważnienie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej: https://bip.ibprs.pl/zamowienia-
publiczne/trwajace

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/09/2019
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