
 

Informacja o unieważnieniu postępowania 

Nazwa i adres Zamawiającego 

Gmina Strzelce Opolskie;  

47-100 Strzelce Op. Plac Myśliwca 1 

tel. (77) 404-93-00 do 06 faks: 461-44-22 

e-mail: przetargi@strzelceopolskie.pl;  

http://www.strzelceopolskie.pl; http://bip.strzelceopolskie.pl 

Znak sprawy ZP.271.1.2.2020 

Nazwa zamówienia 
Sprzedaż energii elektrycznej w 2021 roku Odbiorcom Końcowym IX Grupy 

Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego 

Uzasadnienie prawne art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP 

Uzasadnienie faktyczne 

Komisja przetargowa dokonała, w terminie zgodnym z zapisami ogłoszenia i SIWZ, otwarcia ofert, 

złożonych w formie elektronicznej. W terminie tym, system informatyczny, z którego korzysta 

Zamawiający wykazał, że w postępowaniu zostały złożone trzy oferty, przy czym jedna z nich została 

wycofana przed upływem terminu składania ofert. Zatem dokonano otwarcia i odczytania dwóch 

złożonych ofert.  

Jednocześnie z informacji zapisanych na miniPortalu wynikło, że zostały złożone cztery oferty (w tym 

jedna wycofana, o której mowa powyżej). Wobec tego Zamawiający próbował wyjaśnić 

przedmiotową rozbieżność pomiędzy miniPortalem a systemem SIDAS funkcjonującym w Urzędzie. 

Biuro informatyczne dokonało kilkukrotnego sprawdzenie czy system odnotował wpłynięcie czwartej 

oferty – ostatnie sprawdzenie tuż przed rozpoczęciem „sesji otwarcia ofert”. Nie stwierdzono 

wpłynięcia tej oferty. Ponadto nawiązano telefoniczny kontakt z obsługą miniPortalu (tel. 22/458-77-

44) gdzie uzyskano informację, że informacje w zakładce „Lista złożonych ofert” nie dowodzą 

bezpośrednio, że wskazana tam oferta została przesłana na adres ePUAP Zamawiającego, np. w 

wyniku wskazania przez Wykonawcę niewłaściwego (innego) adresu. 

Zatem w chwili upływu wyznaczonego terminu na otwarcie ofert Zamawiający dysponował jedynie 

trzema ofertami (w tym jedną wycofaną).  

Przed zakończeniem czynności otwarcia ofert, Komisja raz jeszcze sprawdziła i po upewnieniu się, że 

system jej nie wykazuje została zakończona sesja otwarcia.  

Tuż po zakończeniu sesji otwarcia ofert komisja przetargowa otrzymała informację o wpłynięciu do 

zamawiającego oferty firmy Energa Obrót S.A. Z niewiadomych przyczyn technicznych system 

informatyczny zamawiającego odebrał wysłane dokumenty (ofertę) z dużym opóźnieniem.  

W wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających zamawiający stwierdził, że przedmiotowa 

oferta wpłynęła do zamawiającego w terminie (godz. 9.43), a tym samym przyczyna braku 

możliwości otwarcia przesłanych plików leży po stronie Zamawiającego. 

Zgodnie z ugruntowaną interpretacją nie jest możliwe wznowienie lub powtórzenie zakończonej 

sesji otwarcia ofert. W związku z powyższym postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia 

wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego i podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP. 

Data unieważnienia 10-07-2020 

 


