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OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
 

 

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25, zgodnie z art.92 

ust.2 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz.1655 

z późn zm.) informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 16/08/2012 

z numerem 2012/S 156-260617 na: dostawę Elektrochemicznego Mikroskopu ze Skanującą Sondą 
(SPM, Tunelowy oraz Sił Atomowych), zakup, montaż, uruchomienie, instruktaż 
 

 

Złożono ofert: 2 

NT-MDT Europe BV, High Tech Campus 83, 5656 AG Eindhoven, The Netherlands  

Cena brutto 1 660 500,00 zł  

Renishaw sp. z o.o. ul. Szyszkowa 34, 02-285 Warszawa 

Cena brutto 1 149 066,00 zł 

Z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania: 2 
 

Zamawiający wykluczył z postępowania: 

Lp. 
Nazwa i adres 
wykonawcy: 

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy: 

1 

(2) 

NT-MDT Europe BV 

High Tech Campus 83, 

5656 AG Eindhoven, 

The Netherlands 

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP. Z postępowania o udzielenie 

zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do 

upływu terminu składania ofert. 

Termin składania ofert i wniesienia wadium upłynął w dniu 24 września 

2012 r. o  godz. 12. 

Oferent nie wniósł wadium w wymaganym terminie. 

 

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: 

Lp. 
Nr oferty,  

nazwa i adres 
wykonawcy: 

Uzasadnienie odrzucenia oferty: 

1 

(1) 

Renishaw sp. z o.o. 

ul. Szyszkowa 34, 

02-285 Warszawa 

 

Art. 89. ust.1 pkt 2 PZP, 

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP Zamawiający odrzuca ofertę , jeżeli jej 

treść nie odpowiada treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. 

Zamawiający w pkt. 3.3.5.8. SIWZ wymagał „Spektrometr ramanowski 

wyposażony w przynajmniej siatkę dyfrakcyjna: 2400 l/mm”,  oferent 



 

zaoferował w Opisie Parametrów Technicznych oraz w ofercie „Spektrometr 

ramanowski wyposażony w przynajmniej siatkę dyfrakcyjna: 1800 l/mm”. 

Zaoferowane przez wykonawcę Spektrometr ramanowski wyposażony 

w przynajmniej siatkę dyfrakcyjna: 1800l/mm, jest niezgodny z SIWZ.  

2 

(2) 

NT-MDT Europe BV 

High Tech Campus 83, 

5656 AG Eindhoven,  

The Netherlands 

Art. 89. ust.1 pkt 5 

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Oferta została złożona przez 

wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 
Jednocześnie zawiadamiamy, że wobec czynności przysługuje odwołanie w terminie 10 dni od 

dania przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,  

w formie określonej w ust.180 ustawy PZP. 

 

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie  

- art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  – nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu; 
 


