Myślenice, dnia 08 lutego 2010 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający stosownie do treści art. 93 ust 1 pkt. 6) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) postanawia o unieważnieniu postępowania nr: JRP3.341/01/10 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Porębie, Gmina Myślenice”

Uzasadnienie:
W dniu 22 stycznia 2010 roku Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 40 ustawy Prawo
zamówień publicznych,
zamieścił ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej
www.myslenice.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 19808 - 2010.
Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu został wyznaczony na dzień 12 lutego
2010 roku.
W związku z koniecznością dokonania weryfikacji planu finansowego inwestycji oraz
zmiany zakresu rzeczowego inwestycji, zamówienia nie może zostać zrealizowane na dotychczas
określonych warunkach.
Podjęcie decyzji o unieważnieniu postępowania wynikało z konieczności zapewnienia
zgodnej z interesem publicznym realizacji zamówienia. Elementy kanalizacji sanitarnej planowane
do wykonania na obecnym etapie (w ramach niniejszego postępowania) powinny stanowić element
ściśle powiązany z zadaniami przewidzianymi do realizacji w ramach zakresu innej inwestycji
stanowiącej przedmiot dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
Wykonie zamówienia w obecnym kształcie i w terminie wskazanym może kolidować
z prawidłowym i oszczędnym wydawaniem środków publicznych w ramach zadania
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej stąd też dążąc do spójnego, racjonalnego
i oszczędnego wydatkowania środków publicznych, Zamawiający postanowił o unieważnieniu
niniejszego postępowania.
Realizacja zadań wchodzących w zakres przedmiotowy niniejszego postępowania w ramach
większej inwestycji ma możliwość realizacji zadania w szerszym zakresie oraz w sposób spójny
z interesem lokalnej społeczności.
Zamawiający podejmując decyzję o unieważnieniu postępowania działał w imię i na rzecz
interesu społeczności lokalnych, ponieważ dąży do zapewnienia jego realizacji w ogóle a nie
jedynie w odniesieniu do jego poszczególnych zadań, których realizacja w obecnie obowiązującym
kształcie i na zasadach mogła by się okazać zagrożeniem dla całości przedsięwzięcia. W takim
ujęciu należy rozpatrywać decyzję Zamawiającego a w konsekwencji stwierdzić, iż przez takie
działanie dążył on do zabezpieczenia możliwości wypełnienia celu społecznego, jakim bez
wątpienia jest działanie na rzecz kompleksowej regulacji gospodarki wodno ściekowej na terenie
Gminy Myślenice.
Działaniem sprzecznym z szeroko pojmowanym interesem publicznym, związanym
z zaspokajaniem potrzeb wspólnot lokalnych było by doprowadzenie do nieefektywnego

gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji lub wydatkowanie środków dotacji
w sposób sprzeczny z zasadami programowymi tj. wydatkowanie środków w sposób nie
pozwalający na sprawne, szybkie i kompleksowe uregulowanie problemu oczyszczania ścieków
w poszczególnych miejscowościach.
Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił jak na wstępie.
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