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NO/1426/201^ Pulawy, 16.05.2017 r. 

ZAWIADOMIENIE 
O UNIEWAZNIENIU CZYNNOSCI WYBORU OFERTY 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ I POWTORZENIU CZYNNOSCI 
BADANIA I OCENY OFERT 

Dzialaj^c na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych 
(t. j . Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwana dalej ustawq Pzp, Zamawiajacy - Instytut Nowych Syntez 
Chemicznych uniewaznia przeprowadzon^ czynnosc oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej 
przeprowadzonej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego Remont 35 wdzkow piecowych w 

Zakiadzie TD - Instytutu Nowych Syntez Chemicznych, numer sprawy INS/NO-3/2017 - uznaj^c, iz podj^te 
uprzednio czynnosci obarczone wad^ oraz decyduje o powtorzeniu dokonanych przez sieble czynnosci 
oceny 1 wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiajacy w przedmiotowym postepowaniu w dniu 9 maja 2017 r., dokonai wyboru najkorzystniejszej 
oferty i wytonil wykonawc^ P.R.-B. BUDOPIEC S.C. W wyniku ponownej oceny ofert oraz na podstawie art. 
87 ust. 2 pkt. 2 zamawiajacy informuje, ze stwierdzil w ofercie P.R.-B. BUDOPIEC S.C. oczywist^ omytk^ 
rachunkow^ polegaj^c^ na uzyskaniu nieprawidtowego wyniku dziatania arytmetycznego. 

Celem wszcz^tego post^powania jest zawarcie waznej i niepodlegaj^cej uniewaznieniu umowy. 
Zamawiajacy moze udzielic zamowienia (zawrzec umow^) tyiko i wyl^cznie wykonawcy wybranemu 
zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiajacy moze w kazdym czasie, do zawarcia umowy, zweryfikowac 
uprzednio podjQte wadliwe decyzje, a uprawnienie to wywiesc z powolanych wyzej przepisow. Stanowisko 
zamawiaj^cego potwierdza m.in. wyrok z dnia 26 grudnia 2010 r. - sygn. Akt KIO 2685/10 i KIO 2686/10. 
W ocenie Izby, zamawiajacy ma kazdorazowo prawo do samoistnego podj^cia decyzji o powtorzeniu 
dokonanych przez siebie czynnosci w toku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, o ile uzna, 
iz dokonane uprzednio czynnosci s^ obarczone wad^ lub zachodz^ inne okolicznosci uzasadniaj^ce Ich 
uniewaznienie. 

Srodki ochrony prawnej; Od niniejszej decyzji przysluguj^ srodki ochrony prawnej okreslone w ustawie 
Prawo zamowieh publicznych, dziat VI „Srodki ochrony prawnej". 
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