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Informacja o unieważnieniu postępowania
Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „Dostawa spektrometrów
promieniowania gamma oraz spektrometrów XRF”
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia
o unieważnieniu postępowania.
Uzasadnienie faktyczne
W trakcie prowadzonego postępowania do Zamawiającego wpłynęły zapytania
i uwagi dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które sugerują, że
dostarczenie przedmiotu zamówienia przy jednoczesnym zachowaniu opisanych parametrów
technicznych, może być spełnione tylko przez jednego producenta. Ponadto w odniesieniu do
obydwu części zamówienia wykonawcy w pytaniach zwracali się o przedłużenie terminu
realizacji zamówienia z uwagi na jego wysokospecjalistyczny charakter.
Zamawiający po analizie nadesłanych pytań uznaje konieczność modyfikacji zapisów
SIWZ . Analiza SIWZ oraz wprowadzenie stosownych zmian wymaga czasu z uwagi na
wysokospecjalistyczny charakter przedmiotu zamówienia i wynikającą z tego konieczność
modyfikacji zapisów SIWZ przez osoby dysponujące specjalistyczną wiedzą techniczną przy
jednoczesnej znajomości taktyki działań ratowniczych w obszarze ratownictwa chemiczno –
ekologicznego.
Jednocześnie Zamawiający jest związany terminem 31 grudnia 2017 r. wynikającym
z zasad przyznanego finansowania. Mając na uwadze konieczność modyfikacji zapisów SIWZ
w zakresie opisu technicznego przedmiotu zamówienia i terminu dostawy, które mają służyć
zapewnieniu odpowiedniej konkurencji w postępowaniu, nie jest możliwe wydłużenie terminu
składania ofert oraz terminu realizacji zamówienia z uwagi na niepewność finansowania
zamówienia po dniu 31 grudnia 2017 r.
Mając powyższe na uwadze, Zamawiający chcąc uniknąć sytuacji, w której postępowanie
obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego postanowił unieważnić
przedmiotowe postępowanie w całości.
Zamawiający informuje jednocześnie, że wystąpił o możliwość wydatkowania środków
finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zamówienia w roku budżetowym
2018. W przypadku uzyskania stosownej zgody Zamawiający ogłosi kolejne postępowanie
odpowiednio modyfikując zapisy SIWZ.
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