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OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 
 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907) zwana dalej ustawą Pzp, Zamawiający – Instytut Nowych Syntez Chemicznych zawiadamia, że w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Remont 35 wózków piecowych w zakładzie TD 
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, Nr sprawy INS/NO-67/2014, za najkorzystniejszą wybrano 
ofertę Wykonawcy 

 

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane 
„BUDOPIEC” S.C. 

24-110 Puławy, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 
 

Podsumowanie wyboru 

Wyłoniony Wykonawca P.R.-B. „Budopiec” S.C. spełnia wymogi określone w art. 22 ustawy Pzp oraz nie 
podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na mocy art. 24 ustawy Pzp. 

Wykonawca przedstawił ofertę zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Cena 
przedstawiona przez Wykonawcę mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Oferta Wykonawcy oceniana przez Zamawiającego w oparciu o kryterium 

cena 100%, uzyskała 100 punktów.  
 

W postepowaniu wpłynęły dwie oferty 
1) „TEPLOTECHNA Ostrava” a.s. Senovska 101/543 716 12 Ostrava-Slezska Ostrava, Republika Czeska 

2) Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „BUDOPIEC” S.C. 24-110 Puławy, Al. Tysiąclecia Państwa 
Polskiego 13 

 

Oferta odrzucoana: „TEPLOTECHNA Ostrava” a.s. 
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca złożył ofertę niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia. Zamawiający wymagał w specyfikacji technicznej, by w remoncie wózków piecowych 
zastosować materiały korundowe, Wykonawca zaproponował materiały andaluzytowe, które nie spełniają 

wymagań Zamawiającego. 
Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp „Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli jej 
treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.” 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2  w zawiązku z art. 92 ust. 1 pkt. 4 Zamawiający informuje, że umowa w 

sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Środki ochrony prawnej – Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie 
Pzp,  dział VI „Środki ochrony prawnej”.  

 

 
Otrzymują 

1) Wykonawcy 
2) Strona internetowa INS 

3) a/a. 
 

 


