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                                                  Zainteresowani udziałem w  

                                                        postępowaniu nr ZP-11/20 

 
Dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej do 
obiektów Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na 2021 i 2022 rok”. Znak postępowania 
ZP-11/20. 

 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

 Działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej ustawą „Pzp”, Zamawiający: Spółka 
Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. informuje, że unieważnia postępowanie przetargowe 
pn. „Dostawa energii elektrycznej do obiektów Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” 
Sp. z o.o. na 2021 i 2022 rok”. 
 

Uzasadnienie 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie  

w przypadku, gdy „postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”.  

W dokumentacji przetargowej pojawiły się wady, których nie można usunąć na obecnym 
etapie prowadzonego postępowania oraz, które uniemożliwiają zawarcie ważnej umowy w związku 
z czym Zamawiający unieważnia przedmiotowe postepowanie przetargowe. Zamawiający 
 we wzorze formularza ofertowego, przyjął niezgodny z taryfą Tauron Dystrybucja SA podział taryfy 
B23 na strefy czasowe określając dla tej taryfy jedynie dwie strefy czasowe, gdy tymczasem OSD 
dokonuje dla taryfy B23 rozliczeń dla trzech stref czasowych. W takim przypadku na podstawie 
złożonych ofert brak jest możliwości zawarcia prawnie wiążącej umowy, gdyż albo niektórzy 
Wykonawcy rozbili taryfę B23 na 3 strefy i taka oferta jest niezgodna z  SIWZ, albo Wykonawcy 
składając ofertę posługiwali się wzorem kalkulacji cenowej zadanym przez Zamawiającego i w takiej 
sytuacji brak jest możliwości ustalenia ceny jednostkowej po której będzie rozliczana sprzedaż energii 
elektrycznej w strefie szczytu przedpołudniowego i strefie szczytu popołudniowego.   

Z powyższych przyczyn postępowanie należało unieważnić. 
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Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 
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