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postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii
elektrycznej
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) zawiadamia o unieważnieniu postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej, na podstawie art. 93
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w związku z art. 146 ust. 6 oraz art. 29 ust. 1 i art. 7 ust. 1 Pzp z uwagi na to, że
postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

UZASADNIENIE
Zamawiający prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawę energii elektrycznej.
Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia podał informacje dotyczące szacunkowego zużycia
energii elektrycznej, które miały umożliwić kalkulację ceny oferty.
Wskutek omyłki, zużycie energii wskazane w załączniku nr 1 szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia i formularzu ofertowym zostało podane jako roczne, a nie dwuletnie – zgodnie z potrzebami
Zamawiającego. Powyższe wprowadziło w błąd uczestników postępowania przetargowego, którzy podaną
ilość energii potraktowali do zużycia rocznego, przy dwuletnim okresie obowiązywania umowy.
Z uwagi na fakt, iż nieprecyzyjność opisu przedmiotu zamówienia została zauważona już po terminie
wyznaczonym na składanie ofert, Zamawiający nie ma innych narzędzi i możliwości jak tylko uznać, że w
zaistniałym stanie rzeczy nie jest możliwe zawarcie ważnej umowy z wykonawcą.
Dokonany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia wykonawcom prawidłowe
oszacowanie ceny oferty.
Powyższe dowodzi, iż postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wskutek czego musi
zostać unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w związku z art. 146 ust. 6 oraz art. 29
ust. 1 i art. 7 ust. 1 Pzp.
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