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Żary, 13 września 2021 r. 

Nr postępowania: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-8-UE-2021  

 

INFORMACJA NR 5  

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia na realizację dostaw pn.: „Sprzedaż energii 

elektrycznej dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Żarach”  

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU   

Zamawiający, 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Żarach, działając w związku z art. 263 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm. – dalej: „ustawa Pzp”) informuje 

o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty zawartej w informacji nr 4 z 

dnia 19 sierpnia 2021 r.. 

 

UZASADNIENIE PRAWNE I FAKTYCZNE  

Zamawiający w dniu 13 września 2021 r. unieważnił czynności wyboru najkorzystniejszej oferty 

zawartej w informacji nr 4 z dnia 19 sierpnia 2021 r., ponieważ Wykonawca, tj. firma ELEKTRIX 

S.A., ul. Bukietowa 5 lok. u1. 02-650 Warszawa (dalej: „ELEKTRIX S.A.”), którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

a) Uzasadnienie prawne: art. 263 ustawy Pzp  

b) Uzasadnienie faktyczne:  

Zamawiający w dniu 19 sierpnia 2021 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 

realizację dostaw pn.: „Sprzedaż energii elektrycznej dla 105. Kresowego Szpitala Wojskowego 

z Przychodnią SPZOZ w Żarach” nr postępowania 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-8-UE-2021 

dokonał wyboru oferty nr 3 złożonej przez ELEKTRIX S.A. z ceną ofertową netto 2 504 

852,68 zł, brutto 3 080 968,80 zł / słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset 

sześćdziesiąt osiem złotych i 80/100.  

Oferta wskazana powyżej zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp uzyskała największą liczbę 

punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia 

spośród złożonych ofert. 

Firma ELEKTRIX S.A. w dniu 9 września 2021 r. odmówiła zawarcia umowy ws. 

niniejszego zamówienia. ELEKTRIX S.A. w piśmie z dnia 9 września 2021 r., jako 

przyczynę uchylenia się od zawarcia umowy wskazała na przyczyny, których jej zdaniem 

nie była w stanie przewidzieć w momencie złożenia oferty.  

Z uwagi na powyższe Zamawiający został zmuszony do dokonania czynności 

unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej i zgodnie z art. 263 ustawy Pzp 

przystąpienia do dokonania ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w 

postępowaniu wykonawców.  
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W wyroku z dnia 22 lipca 2015 r., KIO 1462/15 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła 

uwagę, że „Do czasu zawarcia umowy zamawiający może w ramach prowadzonego 

postępowania przeprowadzać czynności, dokonywać unieważnień czynności, powtarzać 

czynności nawet w wielu przypadkach nie informując o tym wykonawców”. Zamawiający 

jest zatem uprawniony unieważnić każdą dokonaną czynność (unieważnić wybór oferty, 

wykluczenie z postępowania wykonawcy, odrzucenie oferty, a także unieważnić czynność 

unieważnienia postępowania) i przystąpić do powtórzenia czynności lub dokonania 

nowych.   

Z uwagi na powyższe Zamawiający postanowił jak na wstępie.  

 

ZATWIERDZAM  
ZATWIERDZONO 
(zatwierdzenia dokonano na oryginale Zamawiającego 

w wersji papierowej)  

 

 

 

 

……………………………………………….……….. 

 

 

 

 

Sporządziła: Zastępca Kierownika Działu Zamówień Publicznych  

Maria Patrzylas, tel. 68 470 78 74 

e-mail: m.patrzylas@105szpital.pl 

data wykonania 13 września 2021 r.  
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