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Informacja o unieważnieniu postępowania 

dot. Pakietu nr 1 i Pakietu nr 2
(strona internetowa prowadzonego postępowania^

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawy artykułów laboratoryjnych 

wykonanych z tworzyw sztucznych do badań ASF"

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie, działając na podstawie art. 260 ust. 2 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), 
zwanej dalej ustawą zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie:

Pakietu nr 1 „Artykuły laboratoryjne wykonane z tworzyw sztucznych do badań ASF",
Pakietu nr 2 „Artykuły laboratoryjne wykonane z tworzyw sztucznych do badań ASF"

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca „ALAB" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, który złożył ofertę wybraną jako najkorzystniejszą, uchylił 
się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na wyżej wskazane Pakiety. W dniu 
29.10.2021 r. Wykonawca przesłał drogą elektroniczną oświadczenie, iż w związku z sytuacją
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związaną z brakiem dostępności asortymentu wskazanego w przedmiotowych pakietach odstępuje 
od podpisania umowy.

Oferta Wykonawcy: „ALAB" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stępińska 22/30, 
00-739 Warszawa - jest jedyną ofertą złożoną w tym postępowaniu na Pakiet nr 1 oraz na Pakiet 
nr 2.

Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 7 ustawy - Zamawiający unieważnia postępowanie 
o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, z uwzględnieniem art. 263 ustawy (tj. Jeżeli wykonawca, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może 
dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 
wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie).


