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Koło, dnia 22.04.2022 roku  

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU DLA I CZĘŚCI POSTĘPOWANIA I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY DLA II CZĘŚCI POSTĘPOWANIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Kompleksowa dostawa gazu 

ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Miejskiej Koło i jej jednostek organizacyjnych  na 

okres od 01.06.2022 do 31.05.2023” prowadzonego w trybie  podstawowym, na podstawie art. 275 

pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej Pzp) .”  

 

Gmina Miejska Koło, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, NIP: 6662046949 (Zamawiający) zawiadamia o: 

1. Unieważnieniu postępowania dla I części postępowania.  

Uzasadnienie faktyczne: 

 

W dniu 11.04.2022 r. o godzinie 10:00 upłynął termin na składanie ofert. Postępowanie zostało 

podzielone na części: 

a) część I dotyczy punktów poboru gazu (również zwane PPG), które będą rozliczane wg ceny 

taryfowej zatwierdzonej przez Prezesa URE w rozumieniu ustawy z dnia  26 stycznia 2022 r.               

o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z 

sytuacją na rynku gazu,  

b) część II dotyczy PPG rozlicznych wg cen rynku konkurencyjnego oraz w części rozliczanych wg 

ceny taryfowej  zatwierdzonej przez Prezesa URE 

Do ustalonego terminu nie wpłynęła żadna oferta dla I część postępowania. 

 

Uzasadnienie prawne: 

 

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 1 Pzp: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli: 

1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. 

Mając powyższe na względzie, unieważnienie I części przedmiotowego postępowania o udzielenie 

zamówienia stało się konieczne i jest uzasadnione. Jednocześnie na podstawie art. 260 ust. 2 Pzp 

niniejsza informacja zostaje zamieszczona na stronie  internetowej prowadzonego postępowania.  

 

2. Wyborze najkorzystniejszej oferty dla II części postępowania. 

Jako ofertę najkorzystniejszą dla części II postępowania uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę 

PGNIG OBRÓT DETALICZNY Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa na kwotę 707 579,54 zł . 

1. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla II części postępowania na podstawie 

kryterium „cena” – znaczenie procentowe kryterium 100,00%. 

2. W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta. 

3. Punktacja przyznana ofercie w kryterium „cena”. 

W wyniku zastosowania wzoru określonego w SWZ, maksymalna ilość punktów jaką mogła 

otrzymać oferta to 100,00 punktów. Oferta wykonawcy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. 

otrzymała maksymalną ilość punktów: 100,00.  
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Uzasadnienie faktyczne: 

 

Wykonawca PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, złożył niepodlegającą 

odrzuceniu ofertę, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ. Oferta 

Wykonawcy otrzymała 100,00 punktów w ramach kryterium „cena”, Wykonawca wykazał spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postępowania.  

 

Uzasadnienie prawne:  

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 239 ust. 2 Pzp, zgodnie z którym Zamawiający wybiera 

najkorzystniejszą ofertę przedstawiające najniższą cenę. 

Jednocześnie na podstawie art. 253 ust. 2 Pzp niniejsza informacja zostaje zamieszczona na stronie  

internetowej prowadzonego postępowania.  

 

 

 

Kierownik Zamawiającego 
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