BIURO
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

Warszawa, dnia 11.06.2018 r.

BDG-WZP.261.4.2018

Do Uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
(sprzedaż) energii elektrycznej do budynków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
zlokalizowanych przy al. Solidarności 77 i ul. Długiej 23/25 w Warszawie,
znak: BDG-WZP.261.4.2018.
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),
dalej „ustawa”, Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostaje
unieważnione.

UZASADNIENIE
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert w dniu 28.05.2018 r.
wpłynęły dwie oferty Wykonawców: ENERGA – OBRÓT S.A., Al. Grunwaldzka 472, 80309 Gdańsk i TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków
zawierające:
- taką samą cenę – 262 700 złotych brutto,
oraz
- taki sam bilans poza cenowego kryterium oceny ofert – Kryterium Proekologiczne - udział
energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii „OZE” w energii sprzedawanej 100 %.
Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy wezwał Wykonawców do złożenia ofert
dodatkowych do dnia 5.06.2018 r. Złożone przez Wykonawców: ENERGA – OBRÓT S.A.,
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Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk i TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60,
30-417 Kraków oferty dodatkowe zawierają taką samą cenę – 262700 złotych brutto.
Mając na uwadze powyższe, należy wskazać iż Zamawiający nie może dokonać wyboru
oferty najkorzystniejszej, ponieważ złożono oferty zawierające taką samą cenę.
W wyroku z 25 kwietnia 2005 r. (UZP/ZO/0-775/05) wskazano, że przepisy art. 91 ust. 3 i 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 117 ze
zm.) rozstrzygają, co należy zrobić w przypadku, gdy dwie lub więcej oferty uzyskają w
ocenie taką samą, największą liczbę punktów. Jeżeli jedynym kryterium oceny jest cena,
należy do wykonawców, którzy złożyli te oferty, zwrócić się o złożenie ofert dodatkowych.
Natomiast w sytuacji, gdy oferty dodatkowe również zawierają taka samą cenę, (…) takie
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego należało unieważnić.
Podobnie wskazuje na to stanowisko doktryny: Ustawa pozwala na składanie ofert
dodatkowych w przypadkach określonych w art. 91 ust. 4 i 5. Pierwszy z nich dotyczy
sytuacji, w której dwie lub więcej ofert przedstawia taki sami bilans ceny lub kosztu i innych
kryteriów oceny ofert, a jednocześnie nie można spośród tych ofert wybrać oferty z
najniższą ceną. Drugi dotyczy sytuacji, w której jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub
koszt, a najkorzystniejsze oferty mają taką samą cenę lub koszt. Oferty dodatkowe można
złożyć tylko raz. Jeżeli cena ofert dodatkowych jest ponownie taka sama, nie ma
możliwości składania dalszych ofert dodatkowych, lecz należy unieważnić postępowanie1.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający przedmiotowe postępowanie unieważnia.

ZATWIERDZAM
Zastępca Dyrektora Generalnego
/-/
Andrzej Umiński
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