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ZG.270.2.2018.MM                                                                            Kępice, dnia 27.03.2018 r. 
 
 
 
Dotyczy: unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

"Dostawa na rzecz Nadleśnictwa Warcino fabrycznie nowych maszyn leśnych 

do pozyskania i zrywki drewna typu harvester i typu forwarder". 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jed.: Dz.U. z 2017r. poz.1579) (dalej: „PZP”), Zamawiający - 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino, 

niniejszym zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. "Dostawa na rzecz Nadleśnictwa Warcino fabrycznie nowych maszyn 

leśnych do pozyskania i zrywki drewna typu harvester i typu forwarder". 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa na rzecz Nadleśnictwa 

Warcino fabrycznie nowych maszyn leśnych do pozyskania i zrywki drewna typu 

harvester i typu forwarder", oznaczenie sprawy ZG.270.2.2018.MM zostało wszczęte w 

dniu 14.03.2018 r. po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu nr 2018/S 051-112639 w 

miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej. 

W celu sfinansowania przedmiotowego zamówienia Zamawiający ujął w prowizorium 

planu finansowo-gospodarczego opracowanego na rok 2018 środki finansowe, które 

miały zostać przyznane ze środków zewnętrznych związanych z Funduszem Leśnym.  

Jednakże w wyniku ponownej oceny zadań finansowanych ze środków Funduszu Leśnego 

na poziomie jednostki nadrzędnej w stosunku do Zamawiającego, a w konsekwencji 

dokonanej korekty planu zasadniczego na rok 2018 po sesji weryfikacyjnej Funduszu 

Leśnego (pismo jednostki nadrzędnej skierowane do Nadleśnictwa Warcino w dniu 

26.03.2018 r.), środki na realizację postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Dostawa 

na rzecz Nadleśnictwa Warcino fabrycznie nowych maszyn leśnych do pozyskania i 



 
 

zrywki drewna typu harvester i typu forwarder" zostały wstrzymane, na co Zamawiający 

nie miał wpływu. 

W związku z wystąpieniem okoliczności o której mowa powyżej, Zamawiający nie 

dysponuje kwotą, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego 

zamówienia, co powoduje iż dalsze jego prowadzenie nie leży w interesie publicznym. 

Zamawiający nie może również przeznaczyć na ten cel innych środków finansowych. 

 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

"Dostawa na rzecz Nadleśnictwa Warcino fabrycznie nowych maszyn leśnych do 

pozyskania i zrywki drewna typu harvester i typu forwarder", oznaczenie sprawy 

ZG.270.2.2018.MM na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp, który stanowi że Zamawiający 

unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana 

okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie 

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

Zamawiający nie mógł bowiem przewidzieć, że środki na sfinansowanie zamówienia 

publicznego zostaną wstrzymane przez jednostkę nadrzędną. 

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji. 

 

Podpisał: 
Nadleśniczy 

mgr inż. Sławomir Piątkowski 
/podpis nieczytelny/ 

 

 

Otrzymują: 

1. Wszyscy wykonawcy którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

2. Do publikacji w BIP Nadleśnictwa Warcino. 

 


