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UZ.282.10.2022.IDU          Bodzentyn, dnia 21-06-2022 r. 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty  

   oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert  

 

Zamawiający Świętokrzyski Park Narodowy, na podstawie art. 16 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 11 września 2019 roku (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu 

czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert, w 

postępowaniu pn.: „Budowa, konserwacja i naprawa urządzeń turystycznych na szlakach turystycznych 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego”: 

 

Część II – Konserwacja i naprawa ogrodzenia z poręczą 

 

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP: 2022/BZP 00161962/01 z dnia 2022-05-17. 

      

Uzasadnienie 

 

Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu w/w czynności bowiem przy ocenie oferty 

Wykonawcy  „Pralnia”  Karolina Ciepluch, Wilków, ul. Łysogórska 107,26-010 Bodzentyn,  nie zbadał, czy 

w dacie wyboru oferty tego Wykonawcy, Wykonawca podlegał wymaganemu ubezpieczeniu OC zgodnie 

z zapisami SWZ . W związku z powyższym Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia 

przedstawionej polisy OC o dowód zapłaty wymagalnej składki i dokona ponownego badania i oceny    

ofert.  

Po zakończeniu tych czynności, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców o wynikach 

postępowania.   

Zgodnie z powszechnie przyjętymi poglądami doktryny oraz rzecznictwem Krajowej Izby 

Odwoławczej ( wyrok KIO 1939/10 z dnia 23 września 2010 roku), Zamawiający jest uprawniony do 

samodzielnego unieważnienia swojej decyzji celem zapewnienia przeprowadzenia postępowania 

o  udzielenie zamówienia publicznego w zgodzie  z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Otrzymują: 

1. „PRALNIA” Karolina Ciepluch, Wilków ul. Łysogórska 107, 26-010 Bodzentyn, 

2. Przedsiębiorstwo Usługowe Kwietniewski Piotr, ul. Piłsudskiego 5, 26-010 Bodzentyn, 

3. Jolanta Pocheć, ul. Bałtowska 26, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

4. BIP ŚPN – strona internetowa prowadzonego postępowania. 

 

Dyrektor ŚPN 

dr inż. Jan Reklewski 

/podpis na oryginale/ 


