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Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 
 

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą 

Pzp”, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: 

„Dostawa, montaż, uruchomienie wentylacji napowietrzającej z nagrzewnicą elektryczną 

oraz modułem freonowym chłodząco-grzejącym w budynku laboratoryjnym Instytutu 

Chemii Organicznej PAN.” 

1. Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania: 

 W pkt. IV ppkt. 4.6 Zamawiający określił wymaganie „Zaoferowana centrala 

nawiewna powinna zapewniać jak największą wydajność powietrza w m3/h przyjmując 

założenie, iż Zamawiający dysponuje mocą elektryczną 70 kW oraz że dla miejsca realizacji 

przedmiotu zamówienia jest właściwe założenie III Strefy Klimatycznej tj.  temperatury 

obliczeniowej –20 °C do +20 ° C.”   Ponadto W pkt. 20.2. SWZ Zamawiający ustalił sposób 

przyznawania punktacji za poszczególne kryteria oceny ofert, w tym kryterium nr 2 

„Wydajność powietrza m3/h oferowanego urządzenia”. Ustalono, że najwyższą ilość 

punktów, tj. 50 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaoferuje rozwiązanie z największą 

wydajnością powietrza m3/h urządzenia dostosowanego do dysponującą przez 

Zamawiającego mocą elektryczną tj. 70 KW. 

Jednocześnie Zamawiający nie określił minimalnej wymaganej wydajności, która będzie 

niezbędna do zapewnienia prawidłowej wentylacji nawiewnej w budynku laboratoryjnym 

Instytutu Chemii Organicznej PAN przy ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie. 
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Po przeprowadzeniu analizy ważnych ofert, które wpłynęły do Zamawiającego w związku 

z przedmiotowym postępowaniem, Zamawiający stwierdził, że żadna oferta nie zapewni 

minimalnych parametrów w zakresie dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza 

o określonych w postępowaniu parametrach.   

W wyniku zastosowania przez Zamawiającego nieprecyzyjnych zapisów, nie jest możliwy 

wybór najkorzystniejszej oferty. 

2. Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania 

Działając na podstawie art. 255 ust. 6) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ postępowanie obarczone jest 

niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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