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98-275 Brzeźnio 

 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej 

w skrócie „Pzp” (t.j. DZ. U. Z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 

i 1232) postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na: 

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY BRZEŹNIO I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod 

numerem 21964-2015 z dnia 30.01.2015 r., zostało unieważnione. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

5 lutego 2015 r. do siedziby Zamawiającego, Urzędu Gminy w Brzeźniu wpłynęła prawidłowo opisana 

i zabezpieczona oferta przetargowa na Zakup energii elektrycznej, która została otwarta. Dodatkowo 

na pierwszej stronie oferty, którą stanowił Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, pracownik 

Zamawiającego przystawił pieczęć informującą o dacie wpływu dokumentu, oferta ta została 

zadekretowana. Tym samym pracownicy Zamawiającego zapoznali się z treścią oferty przed upływem 

otwarcia ofert, co jest niezgodne z art. 86 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, zwanej w skrócie „Pzp” (t.j. DZ. U. Z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 

768, 811, 915, 1146 i 1232), który mówi, że z  zawartością ofert nie można zapoznać się przed 

upływem terminu otwarcia ofert.  

 Termin składania ofert upłynął 9 lutego 2015 r. o godz. 11.00. Komisja przetargowa przystępując do 

otwarcia ofert 9 lutego 2015 r. o godz. 11.30 badając, czy oferty są prawidłowo zapakowane orzekła, 

że jedna z ofert jest otwarta.    

 

Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej 

w skrócie „Pzp” (t.j. DZ. U. Z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 

i 1232) Zamawiający unieważnił postępowanie, gdyż obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

 

         Wójt Gminy 

          /-/ mgr Dorota Kubiak 

        Kierownik Zamawiającego 

 


