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Informacja o unieważnieniu postępowania 

dot.: przetargu nieograniczonego pn. „Administrowanie zespołem targowisk miejskich w  
Opocznie w 2018 r.” ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579 ze zm.. 

 Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp informuje o unieważnieniu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego p.n. „Administrowanie zespołem targowisk miejskich w Opocznie w 2018r”. 
 
 Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego unieważnia się jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 W przedmiotowym postępowaniu zaistniała okoliczność określona w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy 
Pzp i unieważnienie postępowania jest obligatoryjne, a mianowicie: w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia będącym 
integralną częścią przyszłej umowy w przetargu nieograniczonym p.n. ,,Administrowanie zespołem 
targowisk miejskich w Opocznie”  Zamawiający nie uwzględnił zadań, które przyszły Wykonawca 
byłby zobowiązany do  wykonywania, a są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania targowisk 
miejskich w Opocznie. Zadania te wynikły także z wniosków jakie zgłaszali radni podczas obrad 
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie oraz 
sesji Rady Miejskiej. Do zadań tych należy zaliczyć:  
- zmiana organizacji handlu na targowisku przy ul. Targowej i Szewskiej,  
- zorganizowanie i prowadzenie handlu zwierzętami gospodarskimi tj. świnie- prosięta, drób- króliki 
itp. 
- prowadzenie rejestru przemieszczania świń poprzez targ i współpraca w tym zakresie z Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opocznie, 
- zapewnienie przeszkolonego personelu do obsługi zwierząt w zakresie postępowania ze zwierzętami. 
Przedstawione wyżej zadania są zadaniami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania targowiska 
przy ul. Targowej. Dlatego też powyższe zadania muszą być ujęte w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia będącego integralną częścią umowy.  
Mając powyższe na względzie uznać należy, że zachodzi przesłanka unieważnienia niniejszego 
postępowania zgodnie z w/w podstawą prawną. 
 
Dziękujemy za złożenie ofert.  

Do wiadomości: 
- Wykonawcy 
- strona internetowa www.bip.opoczno.pl 
- tablica ogłoszeń                                                                                                                   
- a/a  
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