Znak sprawy: 271.2.2.2021

Łęczyca, 04.10.2021 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na zadanie pn. Miasto Łęczyca. Dostawa
energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
1. Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym
postępowaniu za najkorzystniejszą została wybrana następującą oferta:
w ramach Części I
PGE Obrót S.A. / 8130268082, 8-go Marca 6; 35-959 Rzeszów
Cena jednostkowa netto: 466,00 zł
Wartość oferty
brutto: 502 483,98 zł
Uzasadnienie wyboru oferty
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w specyfikacji warunków zamówienia. Oferta, zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała
najkorzystniejszy bilans ceny brutto w wysokości 100,00 pkt. (najwyższą ilość punktów). W postępowaniu
zastosowano następujące kryteria:
1) kryterium – cena – 100%,
Ponadto Zamawiający informuje, że w ramach postępowania złożone zostały nw. oferty:
Część I
1. innogy
Polska
SA
,
ul.
Wybrzeże
Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa
zamówienia
Cena jednostkowa netto: 479,80 zł
Wartość oferty
brutto: 517 360,90 zł
Ilość przyznanych punktów: 97,11
2. PGE Obrót S.A. / 8130268082, 8-go Marca 6;
35-959 Rzeszów
Cena jednostkowa netto: 466,00 zł
Wartość oferty
brutto: 502 483,98 zł
Ilość przyznanych punktów: 100,00.
3. Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o./
5213589769, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
– OFERTA ODRZUCONA.
Cena jednostkowa netto: 478,00 zł

Wartość oferty
brutto: 515 423,48 zł
4. ENERGA OBRÓT S.A./ 9570968370, Aleja
Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
Cena jednostkowa netto: 467,20 zł
Wartość oferty
brutto: 503 781,44 zł
Ilość przyznanych punktów: 99,74.
w ramach Części II
PGE Obrót S.A. / 8130268082, 8-go Marca 6; 35-959 Rzeszów
Cena jednostkowa netto: 441,00 zł
Wartość oferty
brutto: 343 260,55 zł
Uzasadnienie wyboru oferty
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w specyfikacji warunków zamówienia. Oferta, zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała
najkorzystniejszy bilans ceny brutto w wysokości 100,00 pkt. (najwyższą ilość punktów). W postępowaniu
zastosowano następujące kryteria:
1) kryterium – cena – 100%,
Ponadto Zamawiający informuje, że w ramach postępowania złożone zostały nw. oferty:
1.
innogy Polska SA , ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa zamówienia
Cena jednostkowa netto: 452,20 zł
Wartość oferty
brutto: 351 980,81 zł
Ilość przyznanych punktów: 97,52.
2.
PGE Obrót S.A. / 8130268082, 8-go Marca 6; 35-959 Rzeszów
Cena jednostkowa netto: 441,00 zł
Wartość oferty
brutto: 343 260,55 zł
Ilość przyznanych punktów:100,00
3.
Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o./ 5213589769, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa –
OFERTA ODRZUCONA.
Cena jednostkowa netto: 436,50 zł
Wartość oferty
brutto: 339 761,06 zł
4.
ENERGA OBRÓT S.A./ 9570968370, Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.
Cena jednostkowa netto: 452,10 zł
Wartość oferty
brutto: 351 898,55 zł
Ilość przyznanych punktów: 97,55.
2. Jednocześnie Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu oferty w ramach Części I oraz Części II
złożonej przez Wykonawcę – Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o./ 5213589769, ul.
Puławska 2, 02-566 Warszawa.

Uzasadnienie prawne:
Oferta wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP, ponieważ wadium nie
zostało wniesione.
Uzasadnienie faktyczne:
Zgodnie z zapisami Rozdziału XIV SWZ, Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymagał od wykonawców
zabezpieczenia swoich ofert wadium w wysokości:
W przypadku składania oferty na Część 1 zamówienia: 5.000,00 zł
W przypadku składania oferty na Część 2 zamówienia: 3.500,00 zł.
W przypadku składania oferty na Część 1 i Część 2 zamówienia: 8.500,00 zł.
Wykonawcy zobowiązani byli wnieść wadium w jednej z form określonych w ust. 3 Rozdziału XIV SWZ. W
przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu Zamawiający zastrzegł, iż za termin wniesienia wadium w formie
pieniężnej zostanie przyjęty termin (data oraz godzina) wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy
Zamawiającego. W związku z powyższym wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego
do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, tj. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako
ostateczny termin składania ofert. Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu został oznaczony
datą i godziną, tj. do dnia 17.09.2021r. do godziny 10:00. Wykonawca – Veolia Energy Contracting Poland Sp.
z o.o./ 5213589769, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa – nie wniósł wadium do upływu wskazanego powyżej
terminu (daty i godziny). Z wygenerowanego elektronicznie przez Zamawiającego potwierdzenia wykonanej
operacji w systemie bankowości internetowej Banku Spółdzielczego Ziemi Łęczyckiej oraz informacji
pisemnej tj. banku, w którym Zamawiający posiada rachunek bankowy, wynika, że w dniu 17.09.2021r.o
godzinie 11:12, a zatem po wyznaczonym terminie ( godzinie ) składania ofert, została zaksięgowana kwota
wadium w wysokości 8.500,00 zł wpłacona przelewem przez Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o./
5213589769, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa. Należy stwierdzić, iż przedmiotowe wadium zostało
wniesione po upływie wyznaczonego terminu ( godziny) składania ofert, zatem oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu. Zgodnie z zapisami art. 97 ust. 5 ustawy PZP, wadium wnosi się przed upływem terminu składania
ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których
mowa w art. 98 ust . 1 pkt 2 i 3 ora z ust. 2 ww. ustawy. Termin składania ofert jest terminem specyficznym,
ponieważ jest określonym w czasie punktem nie tylko poprzez wskazanie dnia, ale także i godziny. W związku
z tym Wykonawca powinien wnieść wadium nie tylko przed upływem wyznaczonego dnia, ale także przed
wyznaczoną godziną składania ofert, aby można było uznać, że wadium zostało wniesione w terminie, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykładnia art. 97 ust. 5 ustawy PZP jednoznacznie
wskazuje na obowiązek skutecznego (fizycznego) wniesienia wadium Zamawiającemu przed upływem
terminu składania ofert. Zatem przed tym terminem w dyspozycji Zamawiającego winna się znaleźć
wymagana kwota wadium ( w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu). Nie jest przy tym wystarczające
samo dokonanie zlecenia wykonania przelewu wymaganej kwoty na rachunek Zamawiającego. Dla
skutecznego wniesienia wadium w pieniądzu konieczne jest uznanie na rachunku bankowym Zamawiającego
należnej kwoty wadium przed upływem terminu składania ofert. W przeciwnym razie oferta nie jest
zabezpieczona prawidłowo i podlega odrzuceniu z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy
PZP.
W
Komentarzu
do
Prawa
zamówień
publicznych
(dostępnym
pod
adresem
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0028/49078/Komentarz-do-Prawa-Zamowien-Publicznychwersja-uzytkowa.pdf ), w zakresie dotyczącym przesłanki odrzucenia oferty, o której mowa w art. 226 ust. 1
pkt 14 (Wady wadium jako podstawa odrzucenia oferty – Zaniechanie wniesienia wadium, str. 725 )
wskazano , iż: „Pierwsza przesłanka łączy konieczność odrzucenia oferty z niewniesieniem przez wykonawcę
wadium, żądanym na podstawie art. 97 ust. 1 Pzp. Zgodnie z art. 97 ust. 5 Pzp wadium wnosi się przed
upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że zarówno niewniesienie fizycznie wadium przez wykonawcę
(bez znaczenia w jakiej formie ), jak również wniesienie w taki sposób, że wpłynie do zamawiającego po
upływie terminu na składanie ofert, rozpatrywane będzie jako „niewniesienie wadium”. Nie ma przy tym

znaczenia, ile upłynęło czasu od upływu terminu składania ofert do wniesienia wadium, aby zdyskwalifikować
takie wadium. Niewniesienie wadium w terminie w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu oznacza, że
wadium nie wpłynęło przelewem na konto wskazane przez zamawiającego przed upływem terminu na
składanie ofert”. Z kole i w wyroku z dnia 19 grudnia 2017r. o sygn. akt KI O 2584/17, Krajowa Izba
Odwoławcza uznała, iż wadium składane w pieniądzu musi wpłynąć na konto Zamawiającego faktycznie przed
terminem składania ofert – wyznaczonym również przez konkretną godzinę, a nie tylko datę dzienną.
Jednocześnie skład orzekający zgodził się z Zamawiającym, że wadium w pieniądzu, które wpłynęło po
godzinie składania ofert nie może zostać uznane za wniesione prawidłowo. Obowiązek zabezpieczenia oferty
wadium, w tym wybór formy, w której wadium zostanie wniesione, należał do wykonawców, o czym wprost
przesądza brzmienie art. 97 ust .7 usta wy PZP . W związku z tym, iż uznanie rachunku bankowego poprzez
zaksięgowanie kwoty wadium nastąpiło po terminie (godzinie) składania ofert, Zamawiający uznał, iż wadium
nie zostało wniesione i odrzucił ofertę ww. Wykonawcy, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP .
3. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują
Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX
ustawy PZP.
Z up. Burmistrza
Wojciech Czaplij
Z – ca Burmistrza Miasta

