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Rudnik nad Sanem, dnia 08.09.2022 r. 

Znak postępowania: ZPF.271.23.10.2022 

- do Wykonawców - 
 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i kolektorów 

słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie Gminy  

i Miasta Rudnik nad Sanem”. 

 
 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  
w zakresie części 3 zamówienia 

 

 

Zamawiający: Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad 

Sanem, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – dalej 

„ustawa Pzp” informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części 3 

zamówienia: „Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad 

Sanem”. 

Uzasadnienie prawne: 
 

Postępowanie zostało unieważnione w części 3 na podstawie przepisów art. 255 pkt 3) 

ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w zakresie części 3 zamówienia. 
 

Uzasadnienie faktyczne: 
 

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla części 3 

zamówienia w terminie składania ofert ustalonym na dzień 06.09.2022 r., godz. 10:00, 

wpłynęły następujące oferty: 

Numer 

oferty 

Nazwa albo imiona i nazwiska oraz siedziby lub miejsce 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsca 

zamieszkania Wykonawców 

Cena ofertowa brutto  

zawarta w ofercie 

[w zł brutto] 

1. 
Ekologika Sp. z o.o.  

ul. Polna 6, 21-560 Rzeczyca 
734 639,76 

2. 
Ergo Ekologia Sp. z o.o.  

ul. Kazimierza Gierdziejewskiego 7/17, 02-495 Warszawa 
725 878,80 

3. 
Solartime S.A. 

ul. Załęska 106B, 35—322 Rzeszów 
989 634,24 
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Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia dla części 3 zamówienia w wysokości: 657 950,78 zł brutto. 
 

Przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu w części 3 zamówienia na 

podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp ustawy Pzp, ponieważ oferta z najniższą 

ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia dla części 3 zamówienia.  
 

Po dokonanej analizie możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie 

jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację 

zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej w tej części zamówienia. 

 

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie. 

 

 

 

......................................................... 
(podpis kierownika Zamawiającego 

lub osoby upoważnionej 
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