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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: Dostawa ładowarki wielofunkcyjnej wraz z osprzętem do PAN Ogrodu 

Botanicznego w Powsinie w formie leasingu operacyjnego (znak sprawy 1/ZP/2020)   

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający - Polska Akademia 

Nauk Ogród Botaniczny-CZRB w Powsinie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa 

ładowarki wielofunkcyjnej wraz z osprzętem do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie w formie 

leasingu operacyjnego (znak sprawy 1/ZP/2020) 
 

 
Podstawa prawna: 
 
art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej 

dalej ustawą Pzp. Zamawiający unieważnia postępowanie, w przypadku gdy „wystąpiła istotna 

zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć”. 

 
Uzasadnienie faktyczne: 
 
Pojawienie się wirusa SARS-CoV-2 oraz ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 

zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii w trakcie prowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. Dostawa ładowarki wielofunkcyjnej wraz z osprzętem do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie 

w formie leasingu operacyjnego, należy uznać za istotną zmianę okoliczności, powodującą, że 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. 

W szczególności: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego czy 

też Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowały istotne ograniczenia i zmiany 

w funkcjonowaniu Zamawiającego - Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego CZRB 

w Powsinie. 



 

 

 

 

 

 

W konsekwencji m.in. wprowadzonych ograniczeń w przemieszczaniu się, a następnie zakazu 

przemieszczania się, a także ograniczeń w funkcjonowaniu określonych instytucji lub zakładów 

pracy, doszło do zamknięcia Ogrodu Botanicznego Centrum Zachowania Różnorodności 

Biologicznej w Powsinie dla zwiedzających. Konsekwencją zamknięcia Ogrodu Botanicznego jest 

brak jakichkolwiek przychodów Zamawiającego z tego tytułu, podczas gdy koszty funkcjonowania 

(utrzymania) Ogrodu Botanicznego pozostały na tym samym poziomie.  

Wobec powyższego, a to brakiem jakichkolwiek przychodów, Zamawiający nie jest w stanie 

wywiązać się z planowanych wcześniej zobowiązań, w tym zawarcia umowy na dostawę ładowarki 

wielofunkcyjnej wraz z osprzętem do PAN Ogrodu Botanicznego w Powsinie w formie leasingu 

operacyjnego. Zamawiający wskazuje, iż w interesie publicznym leży zachowanie dotychczasowych 

miejsc pracy oraz umów cywilnoprawnych zapewniających utrzymanie pracownikom 

i zleceniobiorcom Zamawiającego - Polskiej Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego CZRB 

w Powsinie. Tym samym posiadane środki w pierwszej i priorytetowej kolejności muszą służyć na 

pokrycie tych wydatków. 

Ponadto zgodnie z decyzją Prezesa Polskiej Akademii Nauk zaleca się wstrzymanie wszystkich 

wydatków poza wydatkami związanymi z bezpośrednim funkcjonowaniem jednostki, co tym bardziej 

wskazuje, iż interesem publicznym jest zachowanie dotychczasowego stanu zatrudnienia 

i umożliwienia bieżącego funkcjonowania jednostek, a nie zakupy towarów i usług, planowanych 

w czasie sprzed stanu zagrożenia epidemiologicznego i samej epidemii. 

 

Faktem powszechnie wiadomym jest, że pojawienie się wirusa SARS-CoV-2, a następnie 

wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie 

stanu epidemii, oraz w konsekwencji m.in. powołanych powyżej ograniczeń, jest sytuacją, której nie 

można było wcześniej przewidzieć.  
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