
Spółka Komunalna DORZECZE BIAŁEJ Spółka z o.o. 
ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów 
tel. 014 62-10-562  faks. 014 62-10-564 
www.dorzeczebialej.pl   biuro@dorzeczebialej.pl  

 

  

 
Tuchów 

 

 
Ciężkowice 

 

 
Ryglice 

 

 
Rzepiennik  
Strzyżewski 

 

Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Spółka z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69C, 33-170 Tuchów 
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS: 0000218925 - Kapitał zakładowy: 74 087 000,00 PLN NIP: 993-04-06-600 REGON: 852747825 

 
 

                                             Tuchów, dnia 07.10.2022r.                         
   L.Dz. DIR/328/AGi/ZP6-22/10/2022/787 

 

                                                  Zainteresowani udziałem w  
                                                        postępowaniu nr ZP-6/22 

 
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-6/22. 
 
 

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”. 

 
Z uwagi na stale rosnące koszty energii elektrycznej, Zamawiający doszedł do wniosku, iż 

zawieranie kontraktu terminowego na cały okres o którym mowa w postępowaniu obciążone jest 
ujęciem w cenie energii elektrycznej po której będzie rozliczany jej zakup przez cały rok  ryzyk 
obecnie występujących związanych z kryzysem energetycznym. Widoczne jest to po cenach 
kontraktów terminowych na rok 2023. Celem zmiany ciężaru rozkładu ryzyka wzrostu cen energii 
elektrycznej Zamawiający odstępuje od dotychczas przyjętego sposobu jej zamawiania tj. zakupu 
energii elektrycznej na cały okres zamówienia po z góry ustalonej cenie. W to miejsce zostanie 
rozpisany przetarg ograniczony, gdzie zamawiający będzie zamawiał energie elektryczną po cenie 
notowanej na Towarowej Giełdzie Energi SA powiększonej o marże Wykonawcy i inne elementy 
obligatoryjne ceny energii elektrycznej. W związku z powyższym zaszła konieczność unieważnienia 
dotychczasowego postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
Mając powyższe na względzie Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie. 
                                        

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

                                                                                                                  (podpis elektroniczny) 
 


