
               Wałbrzych, dnia 27.05.2022 r.  
   

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU  
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
W nawiązaniu do wszczętego postępowania o udzielenie zamówienia p.n „Zakup energii 

elektrycznej dla obiektów WPWiK Sp. z o.o. i WZWiK w Wałbrzychu”, informujemy o unieważnieniu 
postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, wraz z późniejszymi zmianami). 
 
Uzasadnienie faktyczne:  

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia w wymaganym terminie,  
tj. do dnia 19 maja 2022 r. do godz. 9:30 złożono oferty od następujących wykonawców:  
 

Tabelaryczne zestawienie otwartych ofert. 

Wykonawca 
Zaoferowane ceny brutto za  całość 

zamówienia 

Enea S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań 20 703 627,00 zł 

Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa 21 278 727,75 zł 

Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków 21 295 159,20 zł 

Energa – Obrót S.A., Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk 22 346 772,00 zł 

Entrade Sp. z o. o., ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce 26 257 457,10 zł 

PGE Obrót S.A. O/Skarżysko-Kamienna, ul. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna 25 879 581,30 zł 

 
 
Cena najkorzystniejszej oferty tj. 20 703 627,00 zł brutto przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z dyspozycją art. 222 ust. 4 
ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129  
z późniejszymi zmianami) Zamawiający przed otwarciem ofert udostępnił na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia w wysokości 8 934 408,60 zł brutto.  
 
Podstawa prawna: 
Art. 255 pkt 3 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, wraz z późniejszymi zmianami):  
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  
3) 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. 
 
 
  


