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Grodziec, 2012-07-03 
 
Gmina Grodziec 
ul. Główna 17 
62-580 Grodziec 
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.1.2012. Nazwa 

zadania: Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków, obiektów Gminy Grodziec                

i jej Jednostek Organizacyjnych” 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego 
postępowania. 
 
Uzasadnienie faktyczne:                                                                                                                                 

Między specyfikacją istotnych warunków zamówienia a załącznikiem nr 6 – wykaz punktów poboru energii 

zaistniała rozbieżność w ilości szacowanego zużycia energii dla jednej z grup taryfowych oraz 

odpowiadająca jej ilość punktów poboru. Sytuacja ta spowodowała zwiększenie szacowanego zużycia 

energii w danej grupie taryfowej, co wpłynęło na wzrost ogólnej ceny ofertowej w przedmiotowym 

postępowaniu. 

 
Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych – postępowanie obarczone jest wadą 

uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

Środki ochrony prawnej 

od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do 
Sądu). 

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub 

2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.  

Termin przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma faksem lub 
drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane 
pisemnie. 

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g 
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.). 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że postępowanie będzie przeprowadzone ponownie w najbliższym 
czasie. 
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