Warszawa, 10.08.2022 r.

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ UNIEWAŻNIENIU
POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI II I III
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia, oznaczonego numerem referencyjnym
Zakup energii elektrycznej - Grupa Zakupowa nr 69/2022 Voltra, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej nr 2022/S 127-360914
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY
Voltra Sp. z o.o. i Voltra Energy Sp. z o.o. działając jako Pełnomocnik Zamawiających
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej
przekazuje poniżej informację o odrzuceniu ofert, które zostały odczytane (odszyfrowane) w dniu
09 sierpnia 2022 r. o godz. 13.00
Część I i II zamówienia:
Oferty złożone przez Energa - Obrót S.A., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, podlegają
odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Pzp
Uzasadnienie prawne:
Art. 226. [Odrzucenie oferty]
1. Zamawiający odrzuca ofertę̨, jeżeli:
…
5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
Uzasadnienie faktyczne:
Oferty zostały złożone na nieprawidłowych formularzach cenowych (załącznik 1.a,1.b do SWZ), nie
uwzględniających zmiany dokonanej przez Pełnomocnika Zamawiających w dniu 20 lipca 2022 r.
i tym samym nie odpowiadają treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI II
Działając na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych dalej ustawa Pzp, Pełnomocnik Zamawiających informuje, że unieważnia postępowanie w części II
zamówienia.
Uzasadnienie prawne:
Art. 255. [Przesłanki obligatoryjnego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia]
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;
Uzasadnienie faktyczne:
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w części II zamówienia
wynosi: 34 462 414,96 zł brutto.
Kwota najlepszej oferty niepodlegającej odrzuceniu: 36 365 160,57 zł brutto.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI III
Działając na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
- dalej ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie w części III zamówienia Taryfa Bxx
Uzasadnienie prawne:
Art. 255. [Przesłanki obligatoryjnego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia]
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1)nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;
Uzasadnienie faktyczne:
Nie złożono żadnej oferty w części III zamówienia tj. Dostawa energii elektrycznej dla podmiotów
wskazanych w załączniku nr 1.c do SWZ.
Na w/w czynności, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX
ustawy Pzp (art. 505–590).

Pełnomocnik Zamawiających

