
 

 

Myszków, dn.18.03.2020r. 

 
Nr sprawy: PZD/2/342/DP/SD/2020, PZD/1/332/DW/SD/2020  
 
 

ZAWIADOMIENIE 
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego                 

nr sprawy: PZD/2/342/DP/SD/2020, PZD/1/332/DW/SD/2020 pn.: „Wykonanie prac porządkowo-

pielęgnacyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego dróg wojewódzkich                        

i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2020” 

 
 Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) informuję, o unieważnieniu postępowania               

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy: 

PZD/2/342/DP/SD/2020, PZD/1/332/DW/SD/2020 pn.: „Wykonanie prac porządkowo-

pielęgnacyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego dróg wojewódzkich                         

i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2020” - 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod 

numerem: 518491-N-2020. 

 
W zakresie zadania nr 1 - Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 

W zakresie zadania nr 2 i zadania nr 3 - Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843). 

 
UZASADNIENIE 

 

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego w zakresie zadania 1 zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) gdyż wystąpiła istotna zmiana 

okoliczności powodująca, że prowadzenia postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.  

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 



 

 

nieograniczonego w zakresie zadania 2 i zadania 3 zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) gdyż cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 Wystąpienie istotnej zmiany okoliczności musi mieć charakter obiektywny. Sformułowanie z art. 

93 ust 1. pkt.6 PZP, iż wystąpiła istotna zmiana okoliczności czego nie można było wcześniej przewidzieć 

należy rozumieć, w ten sposób iż przyszłe wystąpienie zmiany okoliczności, nie może być pewne lub 

wielce prawdopodobne w momencie wszczęcia postępowania. A zatem dane zagrożenie może być 

przewidywalne, jednak nie jest wiadome czy wystąpi. Przyjęcie odmiennego poglądu, doprowadziłoby do 

braku możliwości zastosowania art. 93 ust.1 pkt.6 PZP gdyż niemalże każde zmiany okoliczności mogą 

być przy użyciu wyobraźni przewidywane co jednak nie oznacza, iż rzeczywiście wystąpią. 

 Procedura udzielania zamówień publicznych służyć ma przede wszystkim realizacji interesów 

publicznych oraz zaspokajaniu potrzeb publicznych. W przypadku przesłanki unieważnienia 

postępowania na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 6 ustawy PZP należy zbadać czy udzielenie danego 

zamówienia w dalszym ciągu leży w interesie publicznym. Powiatowy Zarząd Dróg jako jednostka 

zobowiązana jest do przestrzegania ustawy o finansach publicznych i zobowiązana jest do racjonalnego 

gospodarowania tymi finansami. 

 Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone 02.03.2020 r. z terminem składania ofert na 

10.03.2020 r. W związku z tym, iż plan zamówień publicznych i zakres robót przewidzianych do 

zrealizowania tworzony jest zawsze na przełomie grudnia roku ubiegłego i stycznia roku bieżącego 

Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć jak będzie wyglądała prognoza pogody oraz opad 

atmosferyczny na dalej niż 2 dni do przodu. W trakcie trwania postępowania pogoda diametralnie 

zmieniła swój stan i rozpoczęła się niemal wiosna, która przyczynia się do braku pozostałości 

pozimowych do uprzątnięcia. Co za tym idzie nie ma potrzeby wydatkowania znacznej sumy pieniędzy na 

usługi, które są zbędne i narażały by Zamawiającego na poniesienie odpowiedzialności w związku                     

z nieracjonalnym wydatkowaniem środków publicznych. Wobec powyższego Zamawiający podjął 

decyzję o zmianie zakresu zamówienia. Ponadto obecna sytuacja epidemiologiczna przyczynia się do 

ograniczenia wszelkich wydatków i zatrzymania rezerw finansowych na ewentualne współfinansowanie        

w zakupie rezerw materiałowych potrzebnych do walce z obecnie rozprzestrzeniającym się wirusem.  

          
  
          (podpis Kierownika lub osoby upoważnionej) 

      
         

 

Informację zamieszczono  na stronie internetowej  www.pzd.myszkow.pl  


