Unieważnienie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
Rawa Mazowiecka dn. 10.09.2009
Zamawiający :

Gmina Rawa Mazowiecka
96‐200 Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3 Maja 32
Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 341/607‐2/09 w trybie
przetargu nieograniczonego na zapewnienie opieki nad trzydziestoma bezdomnymi psami ,
wyłapanymi na terenie Gminy Rawa Mazowiecka w latach 2006‐2009
Na podstawie art. 93 ust. 3 Gmina Rawa Mazowiecka zawiadamia o unieważnieniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zapewnienie opieki nad
trzydziestoma bezdomnymi psami wyłapanymi na terenie Gminy Rawa Mazowiecka
w latach 2006‐2009

Uzasadnienie faktyczne :
Gmina Rawa Mazowiecka w ogłoszeniu o zamówieniu , a także w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
zawarła informację jakie dokumenty przystępujący do przetargu powinni załączyć do oferty . Były to
oświadczenie o spełnianiu warunków uczestniczenia w przetargu oraz aktualne zaświadczenie z rejestru
działalności gospodarczej . W trakcie prowadzonego postępowania , po ogłoszeniu wyników przetargu , do
zamawiającego wpłynęły informacje od Powiatowego Lekarza Weterynarii o braku zezwolenia oferenta na
prowadzenie schroniska dla zwierząt . Zamawiający nie żądał tego dokumentu gdyż w postępowaniu
o udzielenie zamówienia dotyczącego kwoty mniejszej niż wartości określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów , od których jest
uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U.z
2007 r. Nr 241 poz. 1762 ) , wydanego na podstawie delegacji art. 11 ust 8 p. z. p. wystarczy oświadczenie
oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , bez konieczności dokumentowania tego faktu
odpowiednimi dokumentami .
Zamawiający po otrzymaniu pism od Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdza , iż postępowanie to
ze względu na swoją specyfikę obarczone jest wadą , która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie
zamówienia publicznego , gdyż żądanie zezwolenia na prowadzenie schroniska oprócz wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej jest konieczne do zawarcia ważnej , zgodnej z prawem umowy .
Ponadto od czasu ogłoszenia o przetargu zmniejszyła się liczba psów – z 30 na 23.
Wystąpiła więc istotna zmiana powodująca ,że prowadzenie postępowania i zawarcie umowy dotyczącej opłaty
ryczałtowej za opiekę nad wyłapanymi psami nie leży w interesie publicznym , gdyż przedmiot zamówienia
zmienił się ilościowo na korzyść zamawiającego reprezentującego interes publiczny , a więc zmniejszyła się
wartość zamówienia .

Uzasadnienie prawne :
Art. 93 ust.1 pkt6 – wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca ,że prowadzenie postępowania nie leży
w interesie publicznym
Art.93 ust 1 pkt 7 – postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie
zamówienia publicznego

