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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 

i ust. 2 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. „Zaprojektowanie, wykonanie i rozruch instalacji fotowoltaicznej usytuowanej na 

konstrukcji zadaszającej parking (carport) na terenie oraz na potrzeby Ośrodka Edukacyjnego i Dyrekcji 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.”  

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP: 2021/BZP 00192734/01 z dnia 2021-09-27. 

    

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE 

 

 W dniu 27 września 2021 r. Zamawiający opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

numerem: UZP: 2021/BZP 00192734/01 ogłoszenie o zamówieniu pn. „Zaprojektowanie, wykonanie 

i rozruch instalacji fotowoltaicznej usytuowanej na konstrukcji zadaszającej parking (carport) na terenie oraz 

na potrzeby Ośrodka Edukacyjnego i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą.”, w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji.  

W ogłoszeniu tym zgodnie z SWZ podano  termin do składania ofert, który został wyznaczony na 

dzień 12 października 2021 r. godz. 11:00. W tym terminie nie wpłynęła żadna oferta Wykonawcy na 

w/w zadanie. W związku z powyższym postępowanie w sprawie udzielenia przedmiotowego 

zamówienia publicznego należało unieważnić zgodnie z przepisem art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.  

Zgodnie z przepisem art. 255 pkt 1  ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie 

o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo żadnej oferty. W tej sytuacji unieważnienie przedmiotowego postępowania było 

konieczne i uzasadnione.  

Dyrektor ŚPN 

dr inż. Jan Reklewski 

/podpis na oryginale/      


