
Dz.U./S S151
08/08/2022
431890-2022-PL

1 / 3

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:431890-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Legnica: Palniki
2022/S 151-431890

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy
Adres pocztowy: Złotoryjska 89
Miejscowość: Legnica
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Kod pocztowy: 59-220
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@imn.legnica.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.imn.legnica.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: JB

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: nauka

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zaprojektowanie, dostawa i montaż palnika gazowo-tlenowego wraz z układem sterowania dla pieca KPO2
Numer referencyjny: TZDH/14/2022

II.1.2) Główny kod CPV
42310000 Palniki

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie (dobór), dostawa i montaż urządzeń, uruchomienie wraz z 
przeszkoleniem pracowników Zamawiającego oraz przekazanie do eksploatacji palnika gazowo-tlenowego, 
który zabudowany będzie w ciągu technologicznym krótkiego pieca obrotowego nr 2 (KPO2) wraz z systemem 
opomiarowania i sterowania oraz urządzeniami pomocniczymi w zakładzie Zamawiającego.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział Legnica, Dział Produkcji Hutniczej (TZDH), 
ul. Złotoryjska 194, Legnica 59-220 (teren Huty Miedzi „Legnica”).

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie (dobór), dostawa i montaż urządzeń, uruchomienie wraz z 
przeszkoleniem pracowników Zamawiającego oraz przekazanie do eksploatacji palnika gazowo-tlenowego, 
który zabudowany będzie w ciągu technologicznym krótkiego pieca obrotowego nr 2 (KPO2) wraz z systemem 
opomiarowania i sterowania oraz urządzeniami pomocniczymi w zakładzie Zamawiającego. Zamawiający 
realizuje zadanie inwestycyjne polegające na zaprojektowaniu, dostawie, wybudowaniu, montażu, uruchomieniu 
i przekazaniu do eksploatacji przedmiotu zamówienia , który zabudowany będzie w ciągu technologicznym 
instalacji do produkcji stopów ołowiu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
PROJEKT POIR 01.01.01-00-1300/20

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 121-343330

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:
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Zamawiający działając na podstawie art. 260 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) - zwanej dalej „ustawą”, unieważnia ww. postępowanie 
publiczne na mocy art. 255 pkt 2 ustawy.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 
2021 r. poz. 1129), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne:
Jedyna oferta złożona w postępowaniu podlega odrzuceniu na mocy art. 226 ust. 1 pkt 3 – jest niezgodna z 
przepisami ustawy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/08/2022
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