
 

   

 
Departament Zakupów 
tel. 22 587 84 39 
magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl  

Sz. Wykonawca

Warszawa, 27.01.2021 r.

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego nr 20DOZZ928 na Wykonanie remontów mechanicznych urządzeń 
gosp. wodnej, nawęglania i podawania biomasy, elektrofiltrów, odpopielania, układu 
uzupełniania sieci w EC Siekierki oraz urządzeń nawęglania w C Kawęczyn; 
ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 
2020/S 239-591990 z dnia 8/12/2020 r. 

 

Szanowni Pa ństwo, 

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm., dalej: „Ustawa Pzp”) informuje, że unieważnił 
postępowania w części 5. na „Wykonanie remontu suwnic czerpakowych odżużlania nr 3 i 4 w 
Elektrociepłowni Siekierki” oraz w 6. części postępowania na „Wykonanie remontu układu 
uzupełnienia sieci w Elektrociepłowni Siekierki”. 

 

1) Zamawiaj ący uniewa żnił post ępowanie w 5. cz ęści zamówienia na „Wykonanie remontu 
suwnic czerpakowych od żużlania nr 3 i 4 w Elektrociepłowni Siekierki”.   

 
Uzasadnienie faktyczne: 
Zgodnie z informacją podaną podczas otwarcia ofert Zamawiający przeznaczył na wykonanie 
przedmiotowego zamówienia dla 5. części postępowania kwotę 701.100,00 PLN. 
W odpowiedzi na ogłoszenie ofertę na wykonanie 5. części zamówienia złożyło trzech 
wykonawców, spośród których najtańsza oferta zawiera cenę 1.900.284,69 PLN, czyli 
o 1.199.184,69 PLN wyższą niż Zamawiający przewidział na wykonanie tej części zamówienia. 
Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na wykonanie zamówienia, 
aby możliwe było dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej. Postępowanie podlega zatem 
unieważnieniu w 5. części zamówienia. 
 
Uzasadnienie prawne: 
Postępowanie w 5. części zamówienia podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 
Ustawy Pzp. 
 
2) Zamawiaj ący uniewa żnił post ępowanie w 6. cz ęści zamówienia na „Wykonanie remontu 

układu uzupełnienia sieci w Elektrociepłowni Siekie rki”.  
 
Uzasadnienie faktyczne: 
Zgodnie z informacją podaną podczas otwarcia ofert Zamawiający przeznaczył na wykonanie 
przedmiotowego zamówienia dla 6. części postępowania kwotę 728.037,00 PLN. 
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W odpowiedzi na ogłoszenie ofertę na wykonanie 6. części zamówienia złożyło czterech 
wykonawców, spośród których najtańsza oferta zawiera cenę 1.103.163,63 PLN, czyli 
o 375.126,63 PLN wyższą niż Zamawiający przewidział na wykonanie tej części zamówienia. 
Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na wykonanie zamówienia, 
aby możliwe było dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej. Postępowanie podlega zatem 
unieważnieniu w 5. części zamówienia. 
 
Uzasadnienie prawne: 
Postępowanie w 6. części zamówienia podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 
Ustawy Pzp. 
 
 

 

Z poważaniem, 
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