Warszawa, 06.10.2020 r.
Zamawiający:
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Adres do korespondencji:
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
fax (0 22) 55 32 597
Do wszystkich zainteresowanych
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 1 POSTĘPOWANIA
W oparciu o art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2019, poz. 1843) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu i akcesoriów
optycznych oraz optoelektronicznych”, numer postępowania: WF-37-16/20, zostało unieważnione w cz. 1.
INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Zamawiający odrzucił:
Ofertę nr 7 złożoną przez Wykonawcę „SHIM-POL A.M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka
Spółka Jawna, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ w następującym
zakresie:
Zamawiający wymagał, aby zgodnie z postanowieniami rozdziału 2.6 litera c Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (zwanej dalej SIWZ), Wykonawca podał nazwę producenta oraz numer katalogowy (lub inne
oznaczenie identyfikacyjne), określające oferowany przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i nie budzący
wątpliwości. W przypadku jeśli przedmiot zamówienia nie posiada numeru katalogowego (jest wykonywany na
zamówienie), w ofercie należało wyraźnie o tym poinformować oraz jeśli to możliwe – podać inne oznaczenia
identyfikacyjne. Zamawiający w części 1 niniejszego postępowania wymagał dostawy zestawu spektrofotometru
IRAffinity-1S WL z grzaną przystawką (HATR). W Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazane były
trzy elementy powyższego zestawu:
 spektrometr z oprogramowaniem;
 przystawka ATR z kryształem z ZnSe;
 zestaw komputerowy.
Wykonawca w przesłanej ofercie (zał. nr 1 do SIWZ) umieścił jedynie nr katalogowy oraz nazwę producenta
spektrofotometru. Zgodnie z postanowieniami rozdziału 2.5 litera c SIWZ, brak w ofercie szczegółowych danych, a
w szczególności nr katalogowego oraz nazwy producenta dla przystawki ATR oraz zestawu komputerowego,
spowodowała konieczność odrzucenia oferty.
STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT
Numer
oferty

7

Nazwa (firma) wykonawcy
„SHIM-POL A.M.
Borzymowski” E.
Borzymowska-Reszka, A.
Reszka Spółka Jawna
ul. Lubomirskiego 5
05-080 Izabelin

Punktacja w
kryterium „Cena
oferty brutto”

Punktacja w kryterium
„Termin realizacji
dostawy”

Łączna punktacja

-

-

-

Z poważaniem,

