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UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  

o zamówienie  publiczne na wykonanie remontu pieca do niszczenia 

tlenków azotu, znak: INS/TW – 7/2021   

 

Działając na postawie art. 255 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019) Sieć Badawcza Łukasiewicz 

- Instytut Nowych Syntez Chemicznych unieważnia postępowanie na 

wykonanie remontu pieca do niszczenia tlenów azotu z uwagi na fakt, 

że złożone oferty w postępowaniu podlegały odrzuceniu.  

 

Uzasadnienie prawne 

 

Zgodnie z art. 255 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone w 

postępowaniu oferty podlegały odrzuceniu.  

 

Uzasadnienie faktyczne 

W postępowaniu na wykonanie remontu pieca niszczenia tlenków azotu, 

ogłoszonego w BZP pod numerem 2021/BZP 00046997/01 z dnia 06.05.2021r., 

do dnia składania ofert tj. 21.05.2021r. do godz. 11:00, wpłynęły następujące 

oferty: 

1) Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe „BUDOPIEC” s.c., Al. Tysiąclecia 

Państwa polskiego 13, 24 – 110 Puławy – odrzucona na postawie art. 226 

ust. 1 pkt 6) ustawy prawo zamówień publicznych, w związku z tym, że 

oferta nie została sporządzona i przekazana w sposób zgodny z 

wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania i 

przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 

określonymi przez zamawiającego.  

2) FORNAX POLSKA Maciej Borkowski, ul. Bytomska 63a, 42 – 470 Siewierz 

– odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8) ustawy prawo zamówień 

publicznych z uwagi na rażąco niską cenę.  Wyjaśnienia złożone przez 

Wykonawcę nie uzasadniały prawidłowego wyliczenia podanej w ofercie 

ceny w stosunku do zakresu zamówienia, co nie gwarantuje należytego 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w SWZ. 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

Na powyższą czynność służą środki ochrony prawnej określone w dziale IX 

ustawy prawo zamówień publicznych. 
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