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Znak sprawy: ZPU/07/2018                                                                           Puławy, dnia 04.04.2018 r. 
 

               
   WYKONAWCY  

UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

PONOWNA INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczy pakietu 13 
 
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty z dnia 02.03.2018 r. dostawa odczynników chemicznych i materiałów 
pomocniczych dla IUNG PIB w Puławach, w podziale na 20 pakietów. 
 
 

Tryb postępowania: Zgodnie z art. 4d., ust1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (Dz.U. z 
2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), a także wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych; z zachowaniem zasad określonych w 
rozdziale 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego  - ustawy w tym 
postępowaniu nie stosuje się. 

 
 

Informujemy, że w prowadzonym postepowaniu w zakresie pakietu 13 - Odczynniki chemiczne wg POCH firma - 
KRAKCHEMIA S.A., ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, która wygrał postępowanie w przedmiotowym zakresie ze 
względu na brak występowania na rynku Metolu CZDA FP op. 250 g z 12 miesięcznym terminem przydatności 
odmówiła realizacji zamówienia.  

Mając na uwadze powyższe Instytut zwrócił się do firmy (Avantor Performance Materials Poland ) 
produkującej wskazany odczynnik z prośba o informacje czy posiada  wskazany odczynnik z 12 miesięcznym 
termonem przydatności . W dniu 27 marca  producent wskazanego odczynnika poinformował Instytut, iż na obecną 
chwile nie posiada metolu CZDA FP op. 250 g o 12 miesięcznym termonie przydatności. Odczynnik Metol CZDA  
dostępny obecnie na rynku ma termin ważności do 31.10.2018.  

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie w zakresie pakietu 13 z 
powodu nie występowania na rynku odczynnik Metol CZDA FT op. 250 g z  12 miesięcznym terminem przydatności 
do użytku.  
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