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Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Dotyczy:
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr w RARR
S.A. ZP 10/2014/CZP na wykonanie zamówienia pod nazwą:
Wycinka, nasadzenie oraz pielęgnacja drzew w ramach projektu pn.:
„Rozbudowa
Inkubatora
Technologicznego
wraz
z
Centrum
Obsługi
Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego – III etap PPNT”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Rzeszowska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A. zawiadamia, że unieważniono postępowanie o udzielenie
zamówienia na wykonanie usługi pn:
Wycinka, nasadzenie oraz pielęgnacja drzew w ramach projektu pn.: „Rozbudowa
Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo –
Technologicznego – III etap PPNT”.
Przedmiotowe Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.
6 i pkt 7 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
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Uzasadnienie
Art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7
Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży
interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć.
Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wada uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 2 decyzji Wójta Gminy Trzebownisko
nr OŚR.6131.173.2013 z dnia 20.12.2013 r. zezwalającej na usunięcie drzew rosnących
na terenie działek nr 1867/161, 1867/162, 1867/185 w obrębie Jasionka i 425/19
w obrębie Tajęcina zapisano, że „Usuwanie drzew może się odbywać wyłącznie poza
okresem lęgowym”. Minister Środowiska działając na podstawie art. 49 oraz art. 52
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627
z późn. zm.) – Rozporządzeniem z dnia 12 października 2011 roku w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt (Dz. U. nr 237, poz. 1419) wprowadził między innymi zakaz
niszczenia gniazd ptaków należących do gatunków dziko występujących. Zakaz ten w
określonych przypadkach nie dotyczy okresu od 16 października do końca lutego.
Dodatkowo panujące w tym roku warunki pogodowe powodują wcześniejsze niż
zwykle powroty ptaków z zimowych odlotów, a w związku z tym jest duże
prawdopodobieństwo zakładania przez nich gniazd już w marcu. Dlatego też nie można
wykluczyć sytuacji, że wycinka drzew prowadzona w ramach realizacji warunków
przetargu do 31 marca 2014 r. mogłaby spowodować niszczenie gniazd nowo założonych
lub zasiedlonych gniazd starych. Stanowiłoby by to naruszenie ustawy o ochronie
przyrody i warunku podanego w wyżej cytowanej decyzji Wójta Gminy Trzebownisko.
W tej sytuacji dalsze prowadzenie postępowania i wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym. Stan ten nie był do przewidzenia w chwili ogłaszania przetargu.
Art. 93 ust. 1a
Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia nie zostały mu przyznane, a możliwość
unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu
o zamówieniu.
Unieważnienie w/w przetargu spowodowane jest brakiem zapewnienia środków
finansowych na realizację projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz
z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego – III etap PPNT”
w ramach, którego miała być wykonana przedmiotowa wycinka drzew w celu
przygotowania działek dla planowanych obiektów Hali III i IV. RARR S.A. do chwili
obecnej nie uzyskała z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości potwierdzenia
uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację w/w projektu, który
znajduje się na Liście Projektów Indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.
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