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Zainteresowani udziałem w
postępowaniu nr ZP-5/22

Dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla
punktów poboru Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. na okres od 1 stycznia 2023 r. do
dnia 31 grudnia 2023 r.”. Znak postępowania ZP-5/22.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Działając w trybie art. 255 pkt. 3) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami) – zwanej dalej ustawą „Pzp”,
Zamawiający: Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. informuje, że unieważnia
postępowanie przetargowe pn. „Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru

Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o. o. na okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia
31 grudnia 2023 r.”.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie
w przypadku, gdy „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”.
W niniejszym postępowaniu została złożona jedna oferta, która przewyższa kwotę, jaką
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z przywołaną wyżej
dyspozycją art. 255 pkt 3) ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. W przedmiotowym
postępowaniu cena jedynej złożonej oferty, tj. oferty ENTRADE Sp. z o. o., ul. Poznańska 86/88,
05 – 850 Jawczyce znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 4 612 926,04 zł brutto w tym “prawo opcji”
1 537 642,01 zł brutto. Niniejsza kwota określona była jako maksymalna, wobec czego Zamawiający
nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny
złożonej oferty, która wynosi 8 457 314,87 zł brutto.
Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia
postępowania na podstawie prawnej wymienionej w sentencji.
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