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Zamawiający: 
 

Gmina Pysznica                                                                              Tel.    +48 158410004 
ul. Wolności 322                                                                                        +48 158410112 
37– 403 Pysznica                                                                             Faks  +48 158410017 
woj.  podkarpackie                                                              www.pysznica.bip.gmina.pl 
kraj: Polska                                                                                 e-mail: ug@pysznica.pl 

 
RI.II.271.10.5.2022              Pysznica, dnia 30 czerwca 2022 r. 

 
 
 

Uczestnicy 

postępowania przetargowego 

 
 
 
 
Dotyczy postępowania: RI.II.271.10.2022 o nazwie:  

„Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Jastkowicach na dz. 2314, 2316” 

w ramach zadania pn.: 
„Przebudowa oczyszczalni ścieków i przebudowa stacji uzdatniania wody w zakresie: wymiana 

urządzeń w oczyszczalni, budowa nowego reaktora o przepustowości 500m³/d, rozbudowa systemu 
sterowania pracą oczyszczalni, przebudowa węzła zagospodarowania odpadami z oczyszczalni, 
rozbudowa stacji ujęcia wody o wykonanie 3 studni o wydajności 40m³/h każda, rozbudowa hali 

filtrów, rozbudowa systemu uzdatniana wody i sterowania SUW; budowa farmy fotowoltaicznej.” 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA 
      
 

Na podstawie art. 255 pkt. 3 oraz w związku z art. 260  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 
roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą 
Pzp”; Gmina Pysznica jako Zamawiający informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie                       
o udzielenie zamówienia, ponieważ złożona oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty 
do ceny najkorzystniejszej oferty. 
 
Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający ustalił termin składania ofert w/w postępowaniu na dzień 29 czerwca 2022 roku 
do godziny 10:00. 

Przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępnił na stronie prowadzonego postępowania 
informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynoszącą:                
4 683 149,00 zł. 
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W wymaganym terminie do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta: 

 
Nr 

oferty 

 
Nazwa / adres  

WYKONAWCY 
Cena ofertowa brutto 

w złotych 

Długość okresu 
rękojmi i 

gwarancji jakości 
[miesiące] 

1 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo 
Handlowe KILBUD Barbara Bieniasz 
Krzemienica 333, 37 – 127 Krzemienica 

7 607 057,07 48 

 

Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie zwiększy tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 

W związku z powyższym Zamawiający informuje jak na wstępie, że unieważnia przedmiotowe 
postępowanie przetargowe na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp.  

 

Zamawiający informuje, że Wykonawcom oraz innym osobom których interes prawny  
w unieważnieniu postepowania doznał, lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
Stosownie do art. 260 ust. 1 i 2 ustawy Pzp treść powyższego zawiadomienia przekazano 

Wykonawcom, który złożyli oferty oraz opublikowano na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania (www.pysznica.bip.gmina.pl) oraz na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl). 

 

 
 

Z up. WÓJTA 
          (-) 

          Witold Pietroniec 
Zastępca Wójta 

( podpisano kwalifikowanym  
  podpisem elektronicznym ) 
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