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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie 
NIP: 754-10-91-526 

Adres: 46 – 060 Prószków, ul. Pomologia 11 

Strona internetowa: www.pomologia.pl 

Tel. 77 464 80 70, 77 464 80 84 
Adres poczty elektronicznej: info@pomologia.pl 

 

II. TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

1. Rodzaj zamówienia - dostawy 

2. Tryb udzielenia zamwówienia - tryb podstawowy 

3. Nazwa zamówienia - Dostawa energii elektrycznej na rzecz Zespołu Szkół w Prószkowie 

 

III. UZASADNIENIE: 

Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 

jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

W prowadzonym postępowaniu, w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, 

wpłynęły trzy oferty o cenach brutto: 334 244,53 zł, 330 864,59 zł i 264 162,29 zł. Wprzypadku 

dwóch ofert Wykonawcy doliczyli do ceny netto podatek VAT w wysokości 23%, natomiast w 
przypadku oferty najniższej, Wykonawca do ceny netto doliczył VAT w wysokośći 5%.  

W dniu składania ofert VAT na dostawę energii elektrycznej wynosił 5% i w tej wysokości ma 

obowiązywać do dnia 31.03.2022 r., co wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

17.12.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się 
stawkę podatku od towaru i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych. W pozostałym 

okresie, tj. od dnia 01.04.2022 r do dnia 31.12.2022 r. stawka podatku VAT na dostawę energii będzie 

wynosiła 23%. 
Zamawiający nie wziął pod uwagę zmiany stawki podatku VAT przy przygotowywaniu zamówienia 

a przez to Wykonawcy nie mieli jasno określonych zasad obliczenia ceny, co poskutkowało 

złożeniem ofert z różną stawką VAT. 
Złożone przez Wykonawców oferty z różnymi stawkami podatku VAT są niemożliwe do porównania 

ze sobą, a także nie istnieje możliwość poprawy którejkolwiek z oferty, w celu ujednolicenia stawki 

VAT, gdyż Zamawiający w dokumentach zamówienia nie narzucał stawki podatku VAT. Brakuje 

zatem podstaw do poprawy ofert w celu doprowadzenia ich do porównania ze sobą, co skutkuje 
brakiem możliwość wyboru oferty najkorzystniejszej. 

W związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp unieważnia niniejsze 

postępowanie. 
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