122/2012
Dynów, 2012-12-21
Do uczestników postępowania
- wszyscy-

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 122/2012. Nazwa zadania: Budowa infrastruktury wodno kanalizacyjnej w miejscowościach Bachórz i Harta - Etap 1

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:

W związku z regulacjami zawartymi w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz 1240 z późn. Zm.) oraz otrzymaniem od dysponentów środków budżetowych informacji o faktycznej wysokości dotacji i subwencji na 2013r. dla Gminy Dynów oraz po zweryfikowaniu na ich podstawie danych planistycznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dynów na lata 2013-2018 nie ma możliwości na sfinansowanie od 2014roku w/w zadania zgodnie z przepisami powołanej powyżej ustawy.

Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust 1 pkt 6) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Środki ochrony prawnej
od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu).
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:
1)	niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub
2)	zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. 
Termin przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm).
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Adam Chrobak
Otrzymują:
	Przedsiębiorstwo budowlane BUDOMONT Spółka z oo, ul Polna 3a, 37-100 Łańcut
	SKANSKA SA ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
	Firma Gutkowski Jan Gutkowski, ul. 17 stycznia 92, 64-100 Leszno

PPH INTEGRAL Sp z oo, ul. Langiewicza 37, 35-959 Rzeszów
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie SA, ul. Grodzka 26, 38-400 Krosno
Zakład Remontowo Budowlany inż. Janusz Firlej, Rudna Mała 127, 36-054 Mrowla
INSTALBUD Sp z oo, ul. Boya Żeleńskiego 6a, 35-105 Rzeszów

