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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI 1, 8 ORAZ 9 POSTĘPOWANIA 

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę 

sukcesywną gazów technicznych na potrzeby Laboratorium Centralnego CEZAMAT. 

 

Zamawiający działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, unieważnia 

postępowanie w zakresie części 1, 8 i 9, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, 

którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zaś zamawiający nie może 

zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia: 

- 158 828,06 zł brutto na realizację części 1 (zadania 1); 

- 100 749,30 zł brutto na realizację części 8 (zadania 8); 

- 122 471,93 zł brutto na realizację części 9 (zadania 9).  

Tymczasem oferty najkorzystniejsze w zakresie ww. części (zadań) zostały złożone na kwoty: 

- w zakresie części 1 (zadania 1) najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę Air Liquide Polska 

 Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, na kwotę 211 396,50 zł brutto,  

- w zakresie części 8 (zadania 8) najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę Air Liquide Polska 

 Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków, na kwotę 112 267,51 zł brutto, 

- w zakresie części 9 (zadania 9) najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę Messer Polska Sp. 

 z o.o., ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów, na kwotę 226 713,60 zł brutto, 

zatem na kwoty wyższe niż Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. 

 W związku z powyższym części 1, 8 oraz 9 przedmiotowego postępowania zostają 

unieważnione zgodnie z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. 

 Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.  
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