
 

 

Baranów, dnia 21 lutego 2022 r. 

SG.271.1.2022 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SG.272.1.2022 na zadanie  

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów 

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00032608/01 z dnia 24 stycznia 2022 r. 

 

 

Działając na podstawie art. 255 pkt 3 oraz art. 260 ust. 2,  w związku z art. 266 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1192, ze zm.) 

zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający – Gmina Baranów   

informuje o unieważnieniu postępowania   

o udzielenie zamówienia na część 3 (Przebudowa pompowni wody w miejscowości Huta) 

zamówienia publicznego nr SG.271.1.2022 pod nazwą Modernizacja i rozbudowa 

infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów. 

 

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego nr SG.271.1.2022 na zadanie Modernizacja 

i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie Baranów zostało ogłoszone w Biuletynie 

Zamówień Publicznych w dniu 24.01.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00032608/01. 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych,  

w następujący sposób: 

 część 1 – montaż instalacji fotowoltaicznej na SUW w miejscowości Czołna, 

 część 2 – montaż instalacji fotowoltaicznej na SUW w miejscowości Śniadówka, 

 część 3 – przebudowa pompowni wody w miejscowości Huta, 

 część 4  -  rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Baranów. 

Na realizację części 3 zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę 386 959,00 zł  

i taką kwotę podał przed otwarciem ofert. 

W postępowaniu na część 3 została złożona 1 oferta - INSTAL-SERWIS LUBARTÓW Wojciech 

Osiecki z Lisowa na kwotę  1 114 933,50 zł brutto. 

Złożona oferta znacznie przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 

zamówienia - o 727 974,50 zł (prawie trzykrotnie). 

Zamawiający dokonał analizy możliwości finansowych Gminy i ustalił, że nie ma możliwości 

zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, w takim zakresie jaki wynika  

ze złożonej oferty.  
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W związku z powyższym wystąpiły ustawowe przesłanki unieważnienia postępowania  

na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, który stanowi, że 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, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu 

najkorzystniejszej oferty.  

Jak wykazano wcześniej Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do 

ceny określonej w złożonej, potencjalnie najkorzystniejszej, ofercie.  

Zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy Pzp informację o unieważnieniu postępowania umieszcza się na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 
 


