
 
 

 
 

 

 
 

Makowisko, 14.03.2017 r. 

Sipeko Sp. z o.o. 

Makowisko 162 
37-500 Jarosław 
Tel.: 16 621 35 71 
NIP: 792 205 90 34 

 

Unieważnienie postępowania nr NR 1/02/2017 RPO WP z dnia 16.02.2017 r. 

Unieważnia się procedurę udzielenie zamówienia publicznego opublikowana w ramach  Ogłoszenia NR 

1/03/2017 RPO WP z dnia 16.02.2017 r.. prowadzoną na zasadzie konkurencyjności zgodnie z 

Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 w związku z realizacją projektu: „Uruchomienie przez Sipeko 

produkcji nowych wyrobów foliowych w oparciu o innowacyjne, proekologiczne, wielowarstwowe folie 

PE z Multi-funkcyjnym układem modyfikującym na bazie nanododatków”. 

Uzasadnienie 

1. Zgodnie z obowiązującymi w dniu ogłaszania procedury "Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 stanowiącymi załącznik nr 1 do uchwały   nr  206/4152/16 

z dnia 23 sierpnia 2016 r." w przypadku zamówień publicznych o wartości równej lub 

wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 

(to jest 209 000 euro),  ogłoszenie o zamówieniu należy dodatkowo umieścić w Dzienniku 

Urzędowym UE w zakresie i terminach określonych w ustawie Pzp dla zamówień 

publicznych o takiej wartości. Pomimo iż zamówienie objęte powyższym postępowaniem 

przekraczało próg 209000 euro, zamawiający nie dokonał ogłoszenia w dzienniku 

Urzędowym stojąc na stanowisku, że obowiązek ten jego nie dotyczy. Sprawa ta i podobne 

były przedmiotem różnych interpretacji. 

2. W dniu  7 marca 2017 r. w związku z licznymi wątpliwościami co do sposobu realizacji 

cytowanego wyżej zapisu Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 7 marca 2017 r. podjął 

uchwale  nr  281/5609/17 o zmianie "Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie 

udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie 

stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych".  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Nowe wytyczne nie nakładają obowiązku  umieszczania ogłoszeń w stosunku do zamówień 

przekraczających próg  209 000 euro w Dzienniku Urzędowym UE w zakresie i terminach 

określonych w ustawie Pzp. Rozstrzygnięcie takie jest po myśli zamawiającego. 

Jednoczenie jednak nowe wytyczne wprowadziły obowiązek stosowania w przypadku 

zamówień przekraczających równowartość 209 000 euro wydłużonego do 30 dni terminu 

składania ofert. Zapis ten wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 14 października 

2016 r. 

W związku z powyższym chcąc dochować w sposób nie budzący wątpliwości zapisów Wytycznych 

Zarząd Sipeko Sp. z o. o. postanowił unieważnić postępowanie z dnia 16.02.2017 roku i przeprowadzić 

nowe zgodnie ze zmienionymi wytycznymi. 

 

 

 

 

 


