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Informacja o unieważnieniu postępowania

na dostawę mebli i wyposażenia wnętrz dla Instytutu Kultury Miejskiej

Nr postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 01/P/IKM/2018

Przedmiot zamówienia: dostawa mebli i wyposażenia wnętrz dla Instytutu Kultury Miejskiej

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Na podstawie art. 92 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o
unieważnieniu postępowania na dostawę mebli i wyposażenia wnętrz dla Instytutu Kultury Miejskiej.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), tj. wystąpiła istotna
zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiot zamówienia - zakup mebli i wyposażenia wnętrz przeznaczony był do przyszłej siedziby Instytutu
Kultury Miejskiej - budynku Kunsztu Wodnego przy ul. Targ Rakowy 11.

Zamawiający - Instytut Kultury Miejskiej, otrzymał dotację celową na realizację przedmiotu zamówienia od
swojego Organizatora tj. Gminy Miasta Gdańska - Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W dniu 19 października 2018 r. Zamawiający otrzymał z Urzędu Miejskiego w Gdańsku decyzję
o konieczności wstrzymania wszystkich planowanych w 2018 r. wydatków związanych z procesem
wyposażenia Kunsztu Wodnego. Wynika to z faktu, że w IV kwartale 2018 r. nie dojdzie do czynności
przejęcia przez Miasto Gdańsk lokalu Kunsztu Wodnego z powodu stale opóźniającego się procesu
usuwania usterek i wad istotnych tego obiektu.

Instytut Kultury Miejskiej został zobowiązany wstrzymać wszelkie niezakontraktowane wydatki związane
z procesem wyposażenia Kunsztu Wodnego. Ponoszenie tych wydatków w roku 2018 nie leży w interesie
publicznym.

W związku z powyższym, jako Zamawiający informujemy o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Postępowanie na zakup mebli i wyposażenia wnętrz zostanie wszczęte w roku 2019, pod warunkiem
odtworzenia przez Gminę Miasta Gdańsk - Urząd Miejski w Gdańsku dotacji celowej dla Instytutu Kultury
Miejskiej na ten cel.

Zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający na wniosek wykonawcy, który
ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego
samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. Wnioski można przesyłać
drogą elektroniczną - mailem na adres: przetargi@ikm.gda.pl
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