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Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Czysta energia” działanie 3.3 
Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródła ciepła. 

Przemyśl, 18.05.2022 r. 

ZP.271.2.7.2022 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZADANIU CZĘŚCIOWYM NR 2 

 

 

Dotyczy postępowania na zaprojektowanie i budowę/przebudowę przyłączy ciepłowniczych o wysokich 
i niskich parametrach czynnika grzewczego oraz zaprojektowanie i budowę węzłów ciepłowniczych 
i instalacji odbiorczych w częściach wspólnych budynków 
 
Na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia, że w dniu 18.05.2022 r. 

unieważnił przedmiotowe postępowanie w zakresie zadania częściowego nr 2. 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE: 

W przedmiotowym postępowaniu na sfinansowanie Zadania częściowego Nr 2 Zamawiający zamierzał przeznaczyć 

kwotę brutto w wysokości 10.800,00 zł. 

Do upływu terminu składania ofert tj. do 06.05.2022 r., do godz. 9:00, na Zadanie Częściowe Nr 2 wpłynęły 2 oferty 

od: 

1) Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Instalacyjne SOTMET Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 65A, 37-700 Przemyśl za 

cenę ofertową brutto – 13.932,00 zł; 

2) Oferta nr 2: TERMORES Sp. z o. o. Sp. k., Al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów za cenę ofertową brutto 

– 30.240,00 zł. 

Zamawiający zawiadamia, że cena najkorzystniejszej oferty w Zadaniu częściowym nr 2, którą zaoferował 

Wykonawca przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków na realizację tego zamówienia. 

 

UZASADNIENIE PRAWNE: 

Art. 255 pkt 3 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków na realizację tego zamówienia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty Za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl  

2. ZP a/a. 

 

Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy Pzp informację umieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 

www.platformazakupowa.pl  
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