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OGLOSZENIE 0 UNIEW AZNIENIU POSTE;POW ANIA
o UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiajqcy w mysl art. 93. ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zam6wien publicznych
uniewaznia postypowanie 0 udzielenie zam6wienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego 0 ustalonej wartosci zam6wienia przekraczajqcej wyraZonq w zlotych
rownowartosc kwoty 207000 euro na zadanie pn.: "Sfinansowanie zobowi~zan Gminy
poprzez przej~cie dlugu w kwotach 3 510 000,00 zl oraz 3 450000,00 zl (art. 518 § 1 pkt 3
Kodeksu cywilnego)" ze wzglydu na istotnq zmiany okolicznosci powodujqcej, ze prowadzenie
postypowania lub wykonanie zamowienia nie lezy w interesie pUblicznym, czego nie mozna bylo
wczeSniej przewidziec.
Uzasadnienie
W toku postypowania wystqpily istotne zmiany okolicznosci powodujqce,
ze prowadzenie postypowania nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo wczesniej
przewidziec.
W dniu 01.07.2015 r. weszla w zycie ustawa z dnia 20.02.2015 r. 0 obligacjach, kt6ra w calosci
zastypuje dotychczas obowiqzujqca ustawy 0 obligacjach z dnia 29.06.1995 r.
Dotychczas obowiqzujqca ustawa nie przewidywala mozliwosci zmiany warunk6w emisji,
co powodowalo wqtpliwosci w zakresie dopuszczalnosci i skutecznosci takiego dzialania.
Art. 7 ustawy z dnia 20.02.2015 r., kt6ra weszla w zycie z dniem 01.07.2015 r. stanowi,
iz zmiana warunkow emisji wymaga uchwa1y zgromadzenia obligatariuszy oraz zgody emitenta.
Warunki emisji mogq zostac zmienione r6wniez w nastypstwie jednobrzmiqcych porozumiet1
zawartych przez emitenta z kazdym z obligatariuszy.
W zwiqzku z powyzszymi zmianami, juz po ogloszenia przetargu Gmina Krzeszyce otrzyma1a
oferty banku, kt6ry jest emitentem obligacji stanowiqcych dlug Gminy w zakresie zmiany
z dniem 01.07.2015 r. istotnych warunk6w istniejqcej umowy tj. zmniejszenia marzy banku
z 2,4% na 1,7% + jednorazowa oplata w kwocie 10.000,00 zl za sporzqdzenie aneksu
i memorandum informacyjnego. Natomiast oferta wykonawcy okresla zmiany ceny marzy
z 2,4% do 1,95% oraz prowizjy jednorazowq w kwocie 34.800,00 jako iloczyn 0,5% od wartosci
dlugu tj. kwoty 6.960.000,00 zl i tym samym jest mniej korzystna od oferty zlozonej przez
emitenta.
Zmiana uregulowan prawnych jest czynnikiem zewnytrznym, niezaleznym od woli
zamawiajqcego, a sam fakt czystych zmian w przepisach nie przesqdza zaliczenia ich do kategorii
zdarzen przewidywalnych (tak KIO w wyroku z dnia 09.05.2012 r., KIO 815/12, KIO 826112,
KIO 837112).

R6wniez zlozenie przez emitenta oferty zmiany wall.lnk6w emisji w drodze porozumienia jest
okolicznosci~ niemozliw~ do przewidzenia we wczesniejszym czasie.
Biorqc powyzsze pod uwagy nalezy stwierdzic, ze w toku postypowania nastqpily istotne
i niemozliwe do wczeSniejszego przewidzenia zmiany okolicznosci, kt6re sprawiaj~,
ze prowadzenie postypowania nie lezy w interesie pUblicznym. Kontynuowanie postypowania
prowadziloby bowiem do nieuzasadnionych wydatk6w srodk6w publicznych z budzetu Gminy,
kt6re s~ przeznaczane na wykonywanie zadan wlasnych Gminy zwi~zanych z zaspokajaniem
potrzeb mieszkanc6w w zakresie oswiaty, opieki spolecznej, kultury, porz~dku publicznego,
ochrony srodowiska i tym samyrn godziloby w interes pUbliczny. Uniewaznienie postypowania
jest zatem korzystne dla interesu publicznego i stanowi wyraz dbalosci Gminy 0 dobro og6lu jej
mieszkanc6w.
Zgodnie z uchwalq Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 12 marca 1997 L, W 8/96 , OTK 1997,
ill 1, poz. 15, za interes publiczny nalezy bez wqtpienia uznawac korzysci uzyskiwane w wyniku
realizacji przedsiywziyc sluz~cych og61owi w zakresie zadan ciqz~cych na administracji
rz~dowej oraz samorz~dowej, realizowanych w drodze swiadczenia uslug powszechnie
dostypnych, zwiqzanych np. z ochronq zdrowia, oswiaty, kultury, porz~dku publicznego
(postanowienie KIO z dnia 7 listopada 2008 L, KIO/W 3/08, ZPO 2010, z. 5, poz. 248).
W momencie wszczycia postypowania Gmina nie mogla przewidziec zaistnienia wskazanych
powyzej zmian okolicznosci - zmiany prawa oraz zlozenia przez bank byd~cy emitentem
obligacji oferty zmiany wall.lnk6w emisji, co nast~pilo w toku postypowania.
Prosimy 0 potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na
numer +48 957573086 lub e-mailemnaadres: skarbnik@krzeszyce.pl. W razie braku wyraznego
potwierdzenia z Panstwa strony w postypowaniu dowodowym zamawiaj~cy przedioZy dow6d nadania
faksu lub pisma przesianego drog~ elektroniczn~.

