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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 

o udzielenie zamówienia publicznego nr INS/TW – 8/2022 w trybie 

podstawowym na wykonanie remontu 20 sztuk wózków piecowych w 

zakresie wymurówek wysokotemperaturowych 

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych na podstawie 

art. 254 ust. 2 ustawy pzp informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie remontu 20 

sztuk wózków piecowych w zakresie wymurówek wysokotemperaturowych 

zostało unieważnione na postawie art. 255 ust. 2) z uwagi na fakt, że 

wszystkie złożone oferty w postępowaniu podlegały odrzuceniu. 

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym 

postępowaniu: 

 

Numer 
oferty  

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy  

Liczba 
punktów w 
kryterium 

Cena 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

Cena  
Okres 

gwarancji 

Łączna 
liczba 

punktów 

1.  

Pan Maciej Borkowski 
prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą 

Borkowski Maciej „FORNAX 

POLSKA”, ul. Bytomska 63a, 42 
– 470 Siewierz 

Oferta podlega odrzuceniu na 

podstawie art. 226 ust.1. pkt 14) 

2.  

Pan Stanisław Zawolik, Pan 
Tadeusz Marszałek prowadzący 

działalność gospodarczą pod nazwą  

Przedsiębiorstwo Budowlano 
Remontowe „BUDOPIEC” s.c., Al. 
Tysiąclecia Państwa Polskiego 13,  

24 – 110 Puławy  

Oferta podlega odrzuceniu na 
podstawie art. 226 ust.1. pkt 4) w 
zw. z § 7 ust. 2, 3 pkt 3 i ust. 4 

rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub 

konkursie 

 

 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

Wykonawcy, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2021r, poz. 1129 t.j) przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX tejże 

ustawy. 
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