
 

                          

                                                                                                             

 

ZP.271.273.2022                                                     Brzeźnica, dnia 31.10.2022r. 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa drogi gminnej 

nr 603901K od km 0+000 do km 0+232 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz 

budową i przebudową zjazdów w miejscowości Brzeźnica” ogłoszonego  w Biuletynie 

Zamówień Publicznych nr 2022/BZP 00351859/01 w dniu 16.09.2022r. 

Na podstawie art. 255 PKT. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. 

poz. 1129) Zamawiający - Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA 

informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, albowiem wystąpiła istotna 

zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

Uzasadnienie: 

Przedmiotowe dla sprawy zamówienie objęte jest dofinansowaniem z Programu Inwestycji 

Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład. 

Zgodnie z pkt. 5 ppkt. 1 lit. b) wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/6943/PolskiLad 

warunkiem udzielenia promesy inwestycyjnej jest m.in. spełnienie następującego warunku: 

przeprowadzenie Postępowania zakupowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą z dnia 11 września 2019 r.  – Prawo zamówień 

publicznych oraz dodatkowo: ustalenie  w Umowie/Umowach zawartych z 

Wykonawcą/Wykonawcami warunków wypłaty wynagrodzenia zgodnych z warunkami 

dofinansowania z Programu, które zostaną wskazane w Promesie, tj.: w przypadku inwestycji 

realizowanych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, zaliczka przekazywana Wykonawcy w 

kwocie nie mniejszej niż 5 % wynagrodzenia, dofinansowanie wypłacane po zakończeniu 

realizacji Inwestycji. 

                Zamawiający określił w SWZ, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji 

zamówienia. 

                Skoro warunkiem udzielenia Promesy Inwestycyjnej było m.in. ustalenie w umowie 

zawartej z Wykonawcą, że otrzyma zaliczkę na poczet realizacji zamówienia w wysokości nie 

mniejszej niż 5 % wynagrodzenia, niewprowadzenie tego warunku do wzoru umowy 

stanowiącego załącznik do SWZ naraża Zamawiającego na odmowę wypłaty środków objętych 

dofinansowaniem, jednocześnie Zamawiający na tym etapie postępowania (po złożeniu ofert) nie 

jest w stanie dokonać zmiany SWZ w powyższym zakresie. 
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                W konsekwencji, uwzględniając powyższe ryzyko, uznać należy, że prowadzenie 

postępowania i wykonanie zamówienia na zasadach określonych w SWZ nie leży w interesie 

publicznym, ponieważ w razie odmowy wypłaty dofinansowania przez BGK Zamawiający nie 

będzie dysponował środkami finansowymi pozwalającymi mu zaspokoić roszczenia Wykonawcy 

zamówienia o zapłatę całości wynagrodzenia umownego. Wówczas, aby dokonać zapłaty 

należności Wykonawcy, Zamawiający zmuszony będzie do wygospodarowania dodatkowych 

środków, przez co nie zrealizuje innych zaplanowanych zadań publicznych. 

                W świetle powyższego, prowadzenie postępowania i wykonanie zamówienia, bez 

uprzedniego powtórzenia postępowania o jego udzielenie z uwzględnieniem wprowadzenia do 

SWZ dodatkowych wymagań wynikających z założeń Programu Inwestycji Strategicznych 

Rządowego Funduszu Polski Ład, nie leży w interesie publicznym, stąd postępowanie niniejsze 

należało unieważnić.  

 Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma e-mailem na adres: 

zamowienia.publiczne@brzeznica.pl 

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony z postępowaniu dowodowym 

zamawiający przedłoży dowód nadania pisma przesłanego pocztą elektroniczną. 

Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1.  Rejon Robót Drogowych DROG-BUD Sp. z o.o. 
Ul. I. Krasickiego 18A, 
32-566   ALWERNIA 
2. Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowo-Transportowe WIKOS FRESH Michał Strzelec 
ul. Adama Mickiewicza 72 – Wygiełzów,  32-551 BABICE 

3. Firma Produkcyjno Handlowo Transportowa 
TRANSFIG Wiesław Figa 
32-061 RYBNA, Przeginia Duchowna ul. Podświerkle 62 
4.www.brzeznica.pl 

5. https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
6. a/a 

http://www.brzeznica.pl/

