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                                                  Zainteresowani udziałem w  
                                                        postępowaniu nr ZP-7/22 

 
 

Dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
ograniczonego 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-7/22. 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 Działając w trybie art. 256 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. 256 ustawy Pzp, „Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie 

zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności 
powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione”. 
 

Zmawiający po raz kolejny zmuszony jest unieważnić wszczęte postępowanie. Rozeznanie 
rynku, które dokonał po ogłoszeniu przetargu na zakup energii w transzach po cenie regulowanej 
kursem energii elektrycznej notowanej na Towarowej Giełdzie wskazuje, iż ze względu na planowane 
zmiany legislacyjne polegające na usunięciu obliga zakupu 100% energii elektrycznej przez 
koncesjonowanych sprzedawców na Towarowej Giełdzie Energi, istnieje ryzyko utraty płynności na 
kontraktach giełdowych energii elektrycznej, a tym samym problemy z ustaleniem kursu kontraktów. 
W związku z powyższym po przeprowadzeniu rozeznania u kilku potencjalnych Wykonawców 
ustalono, że ze względu na niepewność legislacyjną związaną z funkcjonowaniem TGE oraz 
planowane zmiany prawne związane z wprowadzeniem maksymalnej ceny sprzedaży energii 
elektrycznej istnieje uzasadnione ryzyko, że żaden z wykonawców nie złoży oferty w przyjętej 
formule rozliczania zakupu energii elektrycznej. Z uwagi zatem na ograniczony czas na wyłonienie 
wykonawcy, który będzie świadczył dostawy od 1 stycznia 2023 r. i konieczność uniknięcia zakupu 
energii po cenach wynikających z umowy rezerwowej, istniej potrzeba unieważnienia niniejszego 
postępowania, celem wszczęcia nowego na zmienionych zasadach rozliczeń niezwiązanych z kursem 
kontraktów notowanych na TGE.  



Mając powyższe na względzie Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie. 
                                        

                                                                                                                                     Wojciech Skruch – Prezes Zarządu 
Spółki Komunalnej „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 

                                                                                                                  (podpis elektroniczny) 
 


