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Wykonawcy, którzy złożyli wnioski  

o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu  

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIENIU POSTĘPOWANIA 

  

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający 

zawiadamia o unieważnieniu postępowania nr 19-CPI-WA-2244/09 na „Zaprojektowanie, budowę  

i wdrożenie Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej – etap I”  . 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

 

Realizacja projektu pn. Ogólnokrajowy Cyfrowy System Łączności Radiowej – Etap I (OCSŁR-1) 

została powierzona Zamawiającemu Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji nr 140 w dniu 15 sierpnia 2009 r. Do dnia dzisiejszego nie została podpisana umowa 

o dofinansowanie projektu.  

W dniu 14 sierpnia 2010 r. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzone w trybie przetargu ograniczonego celem zawarcia umowy ramowej na 

„Zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej – 

etap I” 

Pismem z dnia 1 marca 2011r. Zamawiający oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

otrzymało stanowisko Podsekretarza Stanu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wskazujące,  

iż z uwagi na wyczerpanie limitu środków w ramach VII osi priorytetowej PO IG nie ma możliwości 

zakontraktowania projektu OCSŁR-1, w związku z czym Beneficjent został poproszony o wycofanie 

wniosku o dofinansowanie projektu. Decyzja o wycofaniu projektu OCSŁR – 1 została ostatecznie 

potwierdzona pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2011 r. 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie prawne: 

 

Podstawę unieważnienia postępowania nr 19-CPI-WA-2244/09 na „Zaprojektowanie, budowę 

i wdrożenie Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej – etap I”  stanowi art. 93 

ust. 1 pkt. 6 Ustawy. 

 

Unieważnienie przedmiotowego postępowania z uwagi na interes publiczny, spowodowane jest 

faktem, iż dalsze jego prowadzenie w obecnych okolicznościach faktycznych nie jest celowe. 

Zdaniem Zamawiającego, podjęcie decyzji o wycofaniu z realizacji projektu OCSŁR-1, brak 

możliwości podpisania umowy o dofinansowanie projektu w istotny sposób zmienia okoliczności, 

które istniały w chwili wszczęcia przedmiotowego postępowania. Taki stan rzeczy pociąga za sobą 

konieczność przygotowania nowych założeń technicznych i funkcjonalnych przedsięwzięcia, gdyż 

jego realizacja w zamierzonej postaci jest bezprzedmiotowa i niemożliwa do realizacji z uwagi na 

ograniczenia finansowe jednostki reprezentującej Skarb Państwa. Jednocześnie musi nastąpić 

wstrzymanie realizacji i finansowania zadań w ramach dotychczasowego projektu. 

Brak podpisanej umowy o dofinansowanie uniemożliwia refundację ze środków unijnych wydatków 

związanych z realizacją tego przedsięwzięcia. Takie konsekwencje nie leżą w interesie publicznym, 

z uwagi bowiem na brak refundacji z budżetu UE nastąpiłaby konieczność poniesienia tych 

wydatków z budżetu państwa, co w przyszłości mogłoby spowodować konieczność zmniejszenia 

wydatków przewidzianych na inne cele publiczne.  

Nie mniej istotną kwestią jest ponadto w tym kontekście nieefektywność i niegospodarność 

prowadzenia przedmiotowego postępowania zarówno z uwagi na interes wykonawców i ponoszone 

w jego ramach wydatki związane z przygotowaniem ofert, jak również koszty ponoszone przez 

Zamawiającego. Jest to tym bardziej istotne, że tego rodzaju wydatki nie przyniosą oczekiwanego 

rezultatu ani celu, który przyświecał przy wszczęciu przedmiotowego postępowania – budowy 

i wdrożenia cyfrowego systemu łączności radiowej. 

 

Mając na uwadze założenia i cele projektu OCSŁR-1, jak również fakt, iż ten projekt indywidualny 

został uznany przez MSWiA za projekt strategiczny, niemożliwe było przewidzenie przez 

Zamawiającego zmiany priorytetów w realizacji projektów w ramach Priorytetu VII PO IG, 

a wynikających z ogólnej sytuacji państwa i finansów publicznych, co doprowadziło do wyczerpania 

środków finansowych w tym priorytecie, a w konsekwencji wykluczyło możliwość  podpisania 

umowy o dofinansowanie na realizację projektu OCSŁR-1. 

 

 


