
Lubartów, 11 lutego 2022 

MOSiR.221.1.2022 

Zawiadomienie 

o unieważnieniu postępowania 

W imieniu Zamawiającego – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie zawiadamiam, stosownie do art. 

260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), 

zwanej dalej ustawą Pzp, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zaprojektowanie, dostawa 

i montaż  powietrznych pomp ciepła do podgrzania wody basenowej i użytkowej dla potrzeb basenu MOSiR 

Lubartów” 

zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, gdyż cena najkorzystniejszej oferty 

przewyższa środki przeznaczone na realizację zamówienia.  

Uzasadnienie: 

Zgodnie z 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, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu 

najkorzystniejszej oferty.  

Na wykonanie zamówienia na "Zaprojektowanie, dostawa i montaż  powietrznych pomp ciepła do 

podgrzania wody basenowej i użytkowej dla potrzeb basenu MOSiR Lubartów” wpłynęły trzy oferty, 

złożono: 

Oferta nr 1: Adviser Solutions Polska Sp. zo.o.; ul. Zana 11 a, 20-601 Lublin; 

• cena brutto – 322 963,84, 

• okres gwarancji jakości – pompy ciepła – 5 lat , prace instalacyjne – 5 lat. 

Oferta nr 2: Hydratec Sp. z o.o.; ul. Radziwonika 12, 15-166 Białystok; 

• cena brutto – 848 700,00; 

• okres gwarancji jakości – pompy ciepła – 8 lat , prace instalacyjne – 7 lat.  

Oferta nr 3: P.H.U.P. „ KONCEPT” Janusz Kawka; ul. Sidorska 123, 21-500 Biała Podlaska; 

• cena brutto – 305 040,00; 

• okres gwarancji jakości – pompy ciepła – 5 lat , prace instalacyjne – 5 lat. 

Cena ofert - przekracza kwotę 250 000,00 zł brutto, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, dlatego też Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 255 pkt 3) 

ustawy Pzp, z powodu przekroczenia środków przewidzianych na realizację zamówienia. 

Otrzymują:  

1. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę.  

2. A/a. 
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Dyrektor MOSiR 

 


