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               UNIEWAśNIENIE  POSTĘPOWANIA 

                                                                             
                                        

                                                                                                       Bełchatów, dnia 2011-09-28 
                               
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą               

”Kontrakt 09 – Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków”. 
 
Działając na podstawie przepisu art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.          

Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.; dalej: „ustawa”) Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji „WOD. -KAN.” Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie przy  
ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9, zwany w dalszej treści pisma „Zamawiającym”, informuje           
o niewaŜnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie      
z przepisem art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy. Zamawiający uniewaŜnił postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego z powodu wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,                    
Ŝe prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym,              
czego nie moŜna było wcześniej przewidzieć.  

 
UZASADNIENIE 

 
Zamawiający wszczął przedmiotowe postępowanie poprzez opublikowanie ogłoszenia           

o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29/01/2011 pod numerem          
2011/S 20-031909. Zamówienie stanowi inwestycję realizowaną w ramach projektu                              
pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”    
(dalej: „Projekt”) w ramach działania 1.1. „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach         
powyŜej 15 000 RLM” priorytetu I „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Realizacja Projektu, w tym takŜe przedmiotowego    
zamówienia, jest ściśle uzaleŜniona od przyznanego dofinansowania. Warunkiem uzyskania 
dofinansowania z Funduszu Spójności było zapewnienie finansowania 45,55% wartości Projektu     
przez „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. Zamawiający uzgodnił pozyskanie środków z kilku źródeł,         
między innymi w postaci wkładu pienięŜnego Właściciela. PowyŜsze działania pozwoliły na         
stabilną realizację Projektu, a co za tym idzie  - takŜe Kontraktu 09.  

W momencie ogłoszenia przedmiotowego postępowania Zamawiający miał zapewnione      
środki na jego realizację w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI) dla Miasta Bełchatowa             
oraz poprzez uchwałę Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 14 grudnia 2010 r.  zmieniającą  
„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD. -KAN.” Sp. z o.o. na lata          
2007-2013” w części dotyczącej lat 2011-2012. Uchwała ta przewidywała odpowiednią do          
wartości zamówienia kwotę do wydatkowania na Kontrakt 09 na rok 2011.  

Istnienie podstaw do wszczęcia postępowania potwierdza takŜe uchwała Rady Miejskiej  
w Bełchatowie z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Bełchatowa na         
2011 rok zabezpieczająca środki dla Zamawiającego w wysokości 5 000 000,00 PLN. 
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Taka kwota pozwalała na kontynuowanie postępowania i rozpoczęcie realizacji umowy                    
w 2011 r. 
 Zamawiający prowadził postępowanie w dobrej wierze, dokonał wyboru               
najkorzystniejszej oferty i przygotował się do podpisania umowy z wybranym Wykonawcą.                  
W międzyczasie Rada Nadzorcza, jak teŜ Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wydało  
jednoznaczne negatywne stanowisko co do moŜliwości udzielenia zamówienia. Przyczyną             
takiego stanu rzeczy okazało się uchwalenie zmiany budŜetu Miasta Bełchatowa na rok 2011 r.,             
w której zrezygnowano z wniesienia wkładu pienięŜnego do Spółki w wysokości 5 000 000,00 PLN. 

Zmniejszenie wkładu własnego w Projekcie powoduje zmniejszenie dofinansowania ze     
środków unijnych co skutkuje deficytem środków na jego realizację. Okoliczność ta powoduje,             
Ŝe Zamawiający nie moŜe podpisać umowy na realizację Kontraktu 09, wywołałoby to bowiem 
negatywne konsekwencje zarówno w realizacji przedmiotowej umowy jak i całego Projektu,          
bardzo waŜnego pod względem ekonomicznym i ekologicznym  dla  społeczności lokalnej. 
Zamawiający, ogłaszając postępowanie nie mógł przewidzieć zmiany stanowiska organów     
nadzorczego i właścicielskiego w kwestii zmniejszenia środków finansowych. Zakładanie takiej 
ewentualności  skutkowałoby bowiem niemoŜnością realizacji róŜnego rodzaju inwestycji.                      
Z powyŜszych faktów wynika konieczność uniewaŜnienia postępowania, gdyŜ dalsze jego    
prowadzenie nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w momencie           
jego ogłaszania.      

Wobec tak ustalonego stanu faktycznego sprawy, mając na względzie obowiązujący stan 
prawny, Zamawiający jest obowiązany do uniewaŜnienia przedmiotowego postępowania                  
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy                    
 z powodu wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe prowadzenie postępowania         
lub wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było wcześniej 
przewidzieć.  

 
 
 

 
 

Podpisał: 
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny  mgr inŜ. Sylwester Melon 

 
Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Rozwoju i Utrzymania Ruchu  

mgr inŜ. Ryszard BłaŜejewski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


