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                                            Do Wykonawców 

   uczestniczących w postępowaniu 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 

Zamawiający, Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, działając zgodnie z art. 

260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, 

z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzieleniu 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art.  275 pkt.  1 

ustawy Pzp pn. „Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze 

ŚPN, na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” dla Etapu III -  

„Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN, na 

przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” – budowa punktu obsługi 

zwiedzających otwartego i zamkniętego oraz toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego, odział 147 d, a, działka nr 380/8, obręb 0022 Święta Katarzyna, gm. 

Bodzentyn.”  

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP: 2021/BZP 00067024/01 

     

 

UZASADNIENIE PRAWNE 

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt. 3  ustawy Pzp, ponieważ cena jedynej 

złożonej w postępowaniu oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty. 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE 

Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę  w wysokości 

650 000,00 zł brutto. W prowadzonym postępowaniu w terminie składania ofert, wpłynęła jedna oferta:  

 

Numer 
oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty brutto w PLN                           

i okres gwarancji 

1 
SYLWESTER PIWKO,                                                                                  

26-010 BODZENTYN, LEŚNA-STARA WIEŚ 96 

698640, 00 
 5 lat od daty odbioru                    

końcowego robót  
 

 

Cena zawarta w ofercie Sylwester Piwko, 26-010 Bodzentyn, Leśna - Stara Wieś 96, przewyższa 

kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 650 000,00 złotych 

brutto, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty. Jest to jedyna oferta, która została 

złożona w przedmiotowym postępowaniu. 
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W takim przypadku, nie zachodzi potrzeba dalszego badania, czy Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (por. wyrok KIO 391/18 z 13-03-2018 r., KIO 

1384/16 z 16-08-2016 r.).   

Mając na uwadze powyższe, spełnione zostały przesłanki do unieważnienia niniejszego 

postępowania. 

 

 

 

Dyrektor ŚPN 

dr inż. Jan Reklewski 

/podpis na oryginale/ 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. SYLWESTER PIWKO,  26-010 BODZENTYN, LEŚNA-STARA WIEŚ 96 

2. BIP ŚPN 


