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Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego Dostawa paramolibdenianu amonu – 5 ton,  

Nr sprawy INS/NO-61/2012, Nr ogłoszenia w BZP: 471232-2012; data 

zamieszczenia: 26.11.2012 r. 

 
 
 

ZAWIADOMIENIE 
o unieważnieniu postępowania 

 
Zamawiający – Instytut Nawozów Sztucznych, działając na podstawie art. 93 ust.3 pkt. 20 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2010 r. Nr 113, 

poz. 759 z późn.zm.) – zwaną dalej ustawą, zawiadamia o unieważnieniu postępowania 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa paramolibdenianu amonu –  

5 ton, Nr sprawy INS/NO-61/2012, Nr ogłoszenia w BZP: 471232-2012; data zamieszczenia: 

26.11.2012 r. 

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy. 
 
 
      



 
UZASADNIENIE 

 
Celem prowadzenia powyżej przytoczonego postępowania miało być wyłonienie Wykonawcy, 

z którym zostałaby zawarta umowa na realizację dostawy paramolibdenianu amonu – 5 ton. 

Nie podpisanie kontraktu (wycofanie się kontrahenta zagranicznego z przyrzeczenia 

podpisania stosownej umowy) na dostawę katalizatora hydroodsiarczania PKH-3, 

spowodowało z kolei istotną zmianę okoliczności dla niniejszego postępowania, jako, że 

odpadł gospodarczy cel jego dalszego prowadzenia. Jednocześnie należy zauważyć, że 

surowiec ten (paramolibdenianu amonu) ma ściśle określone przeznaczenie i nie ma 

możliwości wykorzystania go w takiej ilości do innych celów niż wzmiankowany katalizator.  

Wcześniej, czyli w momencie wszczęcia postępowania a także w trakcie jego dotychczasowej 

procedury, pomimo dochowania przez Zamawiającego odpowiedniej staranności nie można 

było przewidzieć, iż zmienią się okoliczności, a w wyniku ich zmiany kontynuowania 

postępowania i udzielenie zamówienia publicznego nie będzie leżało w interesie publicznym. 

 

Niewątpliwie powyżej przytoczona okoliczność (zmiana) spowodowała, iż dalsze prowadzenie 

postępowania nie leży w interesie publicznym – prowadziłoby, bowiem do niecelowego  

i niegospodarnego wydatkowania środków publicznych a wykonanie zamówienia stało się 

niecelowe. Jednocześnie naraziłoby Kierownika Zamawiającego na odpowiedzialność za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wyrok KIO z 9 lipca 2010 roku sygn. akt 

KIO/1298/10 oraz przywołany w nim wyrok KIO z dnia 8 kwietnia 2008 sygn. akt. 262/08).  

 

Okoliczności te zaś, które mają obiektywny charakter dla niniejszego postępowania i których 

nie można było wcześniej przewidzieć – w dacie wszczęcia niniejszego postępowania brak 

bowiem było wiedzy o możliwości nie podpisania kontraktu – co skutkowało unieważnieniem 

rzeczonego postępowania na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 6. 

Zgodnie z przepisem art.93 ust. 1 pkt. 6 Zamawiający, unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że 

prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było wcześniej przewidzieć. Wszystkie przesłanki zastosowania regulacji zawartej 

w tym przepisie zostały łącznie spełnione w niniejszym postępowaniu i zachodzi między nimi 

związek przyczynowo-skutkowy, w związku z czym Zamawiający podjął decyzję o 

unieważnieniu postępowania na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 6 ustawy. 

 

Zamawiający informuje, że jeżeli odpadnie przesłanka unieważnienia niniejszego 

postępowania, wykonawcy którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia zostaną (w trybie art. 

93, pkt 5 ustawy) zawiadomieni o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego 

samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.  

 

 


