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AT.282.118.2022.IDU Bodzentyn, dnia 15-11-2022 r. 

 

 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 
Zamawiający, Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, działając zgodnie z art. 260 

ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze 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.: 
„Dostawa i montaż rolet zewnętrznych oraz żaluzji fasadowych w budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie”. 

 
Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP: 2022/BZP 00410741/01 z dnia 2022-10-26 

zmieniony ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr: 2022/BZP 00422428/01 z dnia 2022-11-03.  

 
UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE 

 
W dniu 26 października 2022 r. Zamawiający opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

numerem 2022/BZP 00410741/01 ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa i montaż rolet zewnętrznych 

oraz żaluzji fasadowych w budynku Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego 

w Bodzentynie”, w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji. 

W trakcie trwania terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły pytania do treści SWZ, 

w wyniku których zmieniono jego treść. Mając na uwadze powyższe Zamawiający był zobligowany 

opublikować na BZP w dniu 3 listopada ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod numerem 2022/BZP 

00422428/01, tym samym przesuwając termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą. Po 

naniesionych zmianach termin składania ofert w w/w postępowaniu przypadał na 15 listopada 2022 roku 

o godz. 11:00, a termin otwarcia złożonych ofert na godz. 11:30 tego samego dnia. 

Do czasu otwarcia ofert, do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty. 

  

Pierwsza złożona w postępowaniu oferta Wykonawcy: Alutechnika Serwis Aneta Chabior, ul. 

Paderewskiego 3/5, 25-017 Kielce, nie została podpisana zgodnie z treścią art. 63 ust. 2 ustawy Pzp. 

Oferta, pod rygorem nieważności, musi być złożona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta Wykonawcy, złożona w postaci 

elektronicznej nie została podpisana ani podpisem zaufanym, ani podpisem osobistym, ani też 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z powyższym na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 

oferta ta podlega odrzuceniu. 

 

Druga złożona w postępowaniu oferta Wykonawcy: MIKOLA Aleksandra Zuchowicz, ul. 

Woronowicka 4, 54-016 Wrocław, została złożona po terminie składania ofert, Wykonawca nie wniósł 

w wyznaczonym czasie wadium oraz nie wypełnił obowiązków wynikających z treści art. 63 ust. 2 ustawy 

Pzp. W wyniku czego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1, 3, 14 oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu. 

 
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym  zamawiający 

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zważywszy na fakt, iż wszystkie złożone 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. 
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Dyrektor ŚPN 

dr inż. Jan Reklewski 

/podpis na oryginale/ 

 


