
 
              

 

  

Iwaniska, dnia 30 grudnia 2019 roku 

 

 

Znak sprawy: GW.I.27.3.2019 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie 

modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz 

Elektronicznej Obsługi Rad Gminy, Modernizacja stron internetowych wraz z dostawą 

oprogramowania i sprzętu informatycznego w gminie Iwaniska i Bogoria w ramach projektu 

pod nazwą „Zwiększenie dostępności i jakości e-usług Publicznych na terenie gminy Iwaniska 

i Bogoria”. 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania 

 

Zamawiający działając zgodnie  z  art.  92 ust.  2 w zw. z art. 92 ust. 1  pkt  7  ustawy  Prawo  

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej  dalej  

„Pzp”,  informuje, że: 

  

1. postępowanie w Części 1 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Pzp – 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono 

żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

Do upływu terminu złożenia ofert, tj. do dnia 20 listopada 2019 roku do godz. 12:00 nie 

wpłynęła żadna oferta na wykonanie Części 1 zamówienia. 

 

 

2. postępowanie w Części 2 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6) Pzp - 

wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć. 

 

Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.1. „Rozwój e-społeczeństwa” 

Osi 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 



Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada wdrożenie systemów 

teleinformatycznych niezbędnych do świadczenia e-usług Publicznych, w tym: 

Utworzenie elektronicznego Biura Obsługi Klienta (zwanego również eBOK), które ma na 

celu zwiększenie dostępu mieszkańców i przedsiębiorców do cyfrowych e-usług 

Publicznych  w zakresie działalności wodno-kanalizacyjnej, modernizację Systemów 

dziedzinowych, która jest niezbędnym elementem projektu dla umożliwienia 

prawidłowego funkcjonowania nowopowstałych e-Usług, wdrożenie Systemu e-Woda, 

wdrożenie Elektronicznej Obsługi Radu Gminy, modernizację stron internetowych oraz 

dostawę i usługi związane z modernizacją infrastruktury IT. Zgodnie z treścią § 7 ust. 1 

umowy Zamawiający zobowiązał się do realizacji Projektu w sposób, który zapewni 

osiągnięcie i utrzymanie celów, w tym wskaźników produktu i rezultatu zakładanych we 

wniosku o dofinansowanie w trakcie realizacji oraz w okresie trwałości Projektu. Celami 

głównymi projektu są: 

• udostępnienie nowych e-usług, 

• zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego, 

 umożliwienie mieszkańcom – potencjalnym interesantom tych jednostek korzystania 

z nowych e-usług publicznych. 

Celem szczegółowym projektu jest poprawa zarządzania i uzyskania oszczędności 

procesów administracyjnych i świadczonych usług w tych jednostkach. Dodatkowym 

celem projektu jest ułatwienie dostępu osób niepełnosprawnych do usług publicznych  

i umożliwienie takim osobom aktywnego udziału w życiu społecznym. Główne cele są 

powiązane ze sobą, ponieważ dzięki digitalizacji informacji sektora publicznego 

(niezbędnej dla jej udostępnienia) możliwe będzie świadczenie e-usług na bazie tych 

informacji.  

 

Zgodnie z Pzp zamówienie zostało podzielone na dwie części, przy czym do upływu 

terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta na Część 1 zamówienia. Mając na 

uwadze fakt, iż realizacja jedynie Części 2 zamówienia skutkować może odmową wypłaty 

środków przez instytucję finansującą z uwagi na nieosiągnięcie celów projektu, toteż nie 

ulega wątpliwości, iż zmiana okoliczności nastąpiła i ma charakter istotny. Zauważyć 

bowiem należy, iż istotna zmiana okoliczności to kategoria obiektywna, ściśle powiązana 

z przedmiotem i terminem wykonania zadania objętego postępowaniem o zamówienie 

publiczne, która w określonych warunkach powoduje, iż dalsze kontynuowanie 

postępowania przetargowego narusza interes publiczny, któremu miało służyć to 

postępowanie (wyrok KIO z dnia 6 lutego 2012 r., sygn. akt KIO 156/12). 

 

Przez interes publiczny należy natomiast rozumieć korzyści uzyskiwane w wyniku 

realizacji przedsięwzięć służących ogółowi w zakresie zadań ciążących na administracji 

rządowej oraz samorządowej, realizowanych w drodze świadczenia usług powszechnie 

dostępnych, związanych np. z ochroną zdrowia, oświaty, kultury, porządku publicznego. 

(Wyrok KIO z 23 września 2011 r., sygn. akt KIO 1948/11, Legalis). Tym samym 



wykonanie zamówienia jedynie w zakresie Części 2 zamówienia niewątpliwie nie leży w 

interesie publicznym, bowiem może skutkować odmową wypłaty środków przez 

instytucję finansującą. Tym samym niemożliwe stało się sfinansowanie zadania z 

przyznanej na ten cel dotacji, z uwagi na brak realizacji celu projektu. Jednocześnie 

Zamawiający nie dysponuje innymi źródłami umożliwiającymi mu sfinansowanie Części 2 

postępowania. 

 

Mając na uwadze fakt, iż wykonanie przedmiotu zamówienia jedynie w zakresie Części 2 

– tj. w zakresie dostarczenia sprzętu komputerowego, nie leży w interesie publicznym, 

bowiem nie zostanie zrealizowany cel projektu, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć, toteż niniejsze postępowanie również w zakresie Części 2 należało 

unieważnić. 

 

  

 

                                                                                      Wójt Gminy Iwaniska 

                                                                                          Marek Staniek 

 

 


