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Wrocław, 25 marca 2020r. 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu  

przetargu nieograniczonego nr MAT/44/U/2020  

pt.: 

DOSTAWA MENAŻEK ZE STALI NIERDZEWNEJ 

 

Dotyczy: unieważnienie postępowania nr MAT/44/U/2020 na podstawie art. 93 ust 1 

pkt 6 ustawy Pzp.  

 

Zamawiający: 4 Regionalna Baza Logistyczna z siedzibą ul. Pretficza 28, 50-984 

Wrocław.  

 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843) - dalej jako ustawa 

Pzp, informuje, że postępowanie nr MAT/44/U/2020 unieważniono na podstawie 

art. 93 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp – wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, 

że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego Zamawiający nie 

mógł wcześniej przewidzieć w związku z ustawą z dnia 02 marca 2020r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19,  innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych. 

 

Uzasadnienie: 

Zamawiający pismem nr wch 10561/20 z dnia 23 marca 2020r. został 

poinformowany przez Gestora, że zostały mu wycofane środki na sfinansowanie 

realizacji zamówienia. W uzasadnieniu Gestor, powołując się na konieczność dokonania 

pilnego zakupu nie występujących w zasobach Sił Zbrojnych artykułów spożywczych 

bezwzględnie potrzebnych do zapewnienia bieżącego żywienia żołnierzy oraz 

pracowników wojska wydzielonych do zabezpieczenia funkcjonowania stanów 

osobowych działających w rejonach kwarantanny epidemii koronawirusa SARS-CoV-2  

na obszarze całego kraju oraz wsparcia działania Straży Granicznej, Policji i Straży 

Pożarnej ( zgodnie z decyzją nr 84/DWOT MON z dnia 16 marca 2020r. w sprawie 

wsparcia przez SZ RP działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się 

wirusa SARS-CoV2), anulował zadania zakupu menażek i manierek informując 

jednocześnie, że całość środków przeznaczonych na te zadania zostanie pilnie zdjęta z 

konta 4 RBLog. 

Podkreślenia wymaga, iż okolicznością, która legła u podstaw decyzji 

Zamawiającego o unieważnieniu postępowania przetargowego są okoliczności 

powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Okolicznością tą 

jest niekwestionowany fakt wycofania środków finansowych z budżetu Zamawiającego 

oraz w konsekwencji brak środków finansowych na zakończenie procedury 
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przetargowej. Zdaniem Zamawiającego powyższe skutkuje koniecznością podjęcia 

decyzji o unieważnieniu postępowania z powołaniem się na treść art. 93 ust. 1 pkt 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Należy przyjąć, iż sformułowanie treści przepisu 

art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp, w którym mowa o zmianie okoliczności należy rozumieć jako 

zaistnienie pewnych zdarzeń faktycznych, których konsekwencją jest przyjęcie, iż 

kontynuowanie postępowania przetargowego nie leży w interesie publicznym. Za takie 

zdarzenie należy bez wątpienia uznać wycofanie  środków przeznaczonych na 

finansowanie zamówienia. Wycofanie środków finansowych na przedmiotowe 

zamówienie była decyzją, której nie można było wcześniej przewidzieć. Stanowi ona 

zarazem typowy przykład zdarzenia uzasadniającego wniosek, iż dalsze prowadzenie 

postępowania wobec braku środków finansowych skutkować może w przyszłości 

koniecznością pozyskania tych środków kosztem innych celów, których realizacja jest 

niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa kraju i prawidłowego funkcjonowania służb 

mundurowych. 

 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

 Zgodnie z przepisami  art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy 

mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść 
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują 

środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Pzp. 
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