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Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania

Zamawiający (Gmina Bartniczka z siedzibą w Bartniczce ptzy ul. Brodnickiej 8)
działĄąc zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówięn
publicznych ( Dz. U. z 20I3r. poz' 907 z poźn. zm' ) zawiadamia, Że unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowane w Biuletynie Zamówien
Pubłicznych nr Ż54914, prowadzone w trybie ptzetargu nieograniczonego na: odbiór i
zagospodarowanie staĘch odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy
Bartniczka w latach 2016 i2017 na podstawie art.93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówien
publicznych.

Uzasadnienie prawne
Zamawiający uniewaznia przedmiotowe postępowanie na mocy art.93 ust. 1 pkt 7 ustawy
Prawo zamowięń publicznych (Dz. U. z2013 t. poz.90] z późn.zm.) uwzględniając
okoliczności skutkujące uniewaznieniem umowy mieszczące się w klauzuli generalnej art.
146 ust. 6 tejŻe ustawy. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zarnówietl
publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz' 907 z późn' zm.) zamawiający ma obowiązek
uniewaznienia postępowania jeŻeli jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą
uniemozliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

Uzasadnienie fakt]'czne
Zamawiapcy od 29 wrześnta 20I5r' prowadził postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w formie ptzetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanię stałych
odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Bartniczka w latach 2016 i 2011. w
toku tego postępowania stwierdzono istotne wady, tj.:
1) zaniechanie zamięszczenia ogłoszenia o zamówieniu na stronie intemetowej

zamawląącęgo,
2) dokonanie zmiany ogłoszenia w zakresie terminu składania ofert bęz zmiany

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wada określona w pkt 2 powoduje, iż trudno jednoznacznie ustaliÓ czy termin składania
ofert upł1łva26.I0.20l5r. ( jak w zmienionym ogłoszeniu ) czy upłynął I2.I0.20I5r. ( jak w
s.i.w.z.) Przyjmując upływ terminu na dzień I2.|0.20|5r. należy uznać wady za
nieusuwalne gdyż publikacja ogłoszenia i zmiana specyfikacji na tym etapie staje się
ewidentnie bezprzedmiotowa. Ponadto gdyby przyjąć, ten termin to do jego upływu nie
złoŻono żadnej oferty. Przyjmując termin 26'10.2015r. na|eŻy wziąć pod uwagą, Że

czynnośó wszczęcia postępowania ( ogłoszenia ) ma charakter jednorazowy i ze swej natury
raczej nie podlega powtórzeniu. Publikacja ogłoszenia w określonych w ustawie miejscach
stanowi zaś gwarancję zapewnienia zasady uczciwej konkurencji i równości traktowania
wykonawców, które są fundamentalnymi zasadamt udzielania zartówien.

Doszło tym samym zatówno do zaniechania dokonania czynności ( pkt 1)' jak i dokonania
czynności (pktZ) znaruszeniem ustawy, które mogło mieó wpływ na wynik postępowania,
a to zgodnie z art. 146 ust. 6 ustawy Prawo zamówien publicznych ( Dz. U. z20I3 r. poz'



907 z poźn' zm.) mogłoby prowadzió do uniewaŻnienia koilczącej postępowanie umowy
gdyby postępowanie to dalej było prowadzone.

Z uwagi na powyżej wskazanę okoliczności, wobec ziszczęnia Się przesłanek
wskazanych w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówtefl' publicmych _ postępowanie
naleŻało uniewaznić.


