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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch samochodów
ratowniczo – gaśniczych, samochodu kwatermistrzowskiego
oraz samochodu operacyjno – rozpoznawczego.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) zamawiający Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w Żarach informuje, że postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na dostawę dwóch samochodów ratowniczo – gaśniczych,
samochodu kwatermistrzowskiego oraz samochodu operacyjno – rozpoznawczego
zostało unieważnione.
Podstawa prawna
art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
Uzasadnienie prawne i faktyczne:
Zamawiający unieważnił postępowanie ponieważ wystąpiła istotna zmiana
okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Zamawiający podejmując decyzję o wszczęciu przedmiotowego postępowania
założył, że przedmiot zamówienia zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej, o które ubiega się zamawiający oraz budżetu państwa.
Decyzja o ewentualnym przyznaniu środków miała zostać podjęta w pierwszym
tygodniu września 2013r.
W trakcie trwania postępowania zamawiający posiadł wiedzę, że termin
podziału środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Polska Saksonia 2007 – 2013 został przesunięty z pierwotnie
wyznaczonego na 16 październik 2013 r. Konsekwencją powyższej zmiany jest brak
możliwości wcześniejszego zawarcia umowy i realizacji przedmiotu zamówienia
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zgodnie z terminem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tzn.
w okresie do 10 grudnia 2013. Wprawdzie obowiązujące przepisy dopuszczają
możliwość przesunięcie terminu realizacji na rok 2014, jednakże wymaga to
zabezpieczenia przez zamawiającego - jako jednostki sektora finansów publicznych środków finansowych umożliwiających pokrycie zaciągniętych zobowiązań
finansowych w roku 2014, co obecnie nie jest możliwe.
Powyższe okoliczności stanowią obiektywną przesłankę potwierdzającą, iż
dalsze prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia nie leży w interesie
publicznym, gdyż wydatkowanie środków publicznych w ramach niniejszego
postępowania stałoby w sprzeczności z zasadami ustawy o finansach publicznych.
Reasumując, w świetle wszystkich przywołanych powyżej okoliczności,
jedynym dopuszczalnym na podstawie obowiązujących przepisów prawa
rozwiązaniem w tej sytuacji jest unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy.
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