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Poręba Wielka, 24.o6.2a2o r.

Dotyczy: Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienio publicznego w trybie przetorgu nieograniczonego
na działonia ochrony przyrody metodami gospodarki leśnej i inne dziołąnia prowodzone ną terenie Gorczańskiego
Parku Norodowego w 2020 roku w zakresie zadonia/cześci lll.

Zgodnie z art.92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz' U. z2079 r.

poz. 1843) dalej pzp, informuję o unieważnieniu przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia

pubłicznego w trybie przetargu nieograniczonego na działania ochrony przyrody metodami gospodarki leśnej

i inne działania prowadzone na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego w 2ozo roku w zakresie

zadania/cześci llltj.: Prace konserwacyjne miejsc biwakowych,,Trusiówka" i,,oberówka."

Uzasadnienie faktvczne i prawne:

W dniu 15 czerwca 2o2o r' Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej W zakresie m.in.

zadania/części llltj.: Prace konserwacyjne miejsc biwakowych,,Trusiówka" i,,oberówka".

Wybrany Wykonawca (odmówił podpisania umowy) nie stawił się na podpisanie umowy W wyznaczonym

terminie' Przepis art. 94 ust. 3 pzp umożliwia Zamawiającemu wybór oferty najkorzystniejszej spośród

pozostałych ofert lub unieważnienie postępowania, jeśli zachodzą ku temu przesłanki' W przedmiotowym

postępowaniu nie złożono innych ofert. W związku z powyższym z uwagi na niestawienie się Wykonawcy na

podpisanie umowy oraz z uwagi na brak innych ofert niepodlegających odrzuceniu dochodzi do formalnego

zamknięcia postępowania, gdyż z uwagi na brak ofert Zamawiający nie ma możliwości zakończenia postępowania

zawarciem umowy.

Wśród okoliczności, które mogą skutkować niemożnością zakończenia postępowania zawarciem umowy jest

również i taka, że jedyny Wykonawca, który złożył ofertę niepodlegająca odrzuceniu oraz który nie podlega

wykluczeniu odmówił zawarcia umowy. Dlatego, sWuacja, w której jedyny Wykonawca W postępowaniu odmawia

zawarcia umowy wpisuje się w wykładnie celowościową normy prawnej określonej W art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy

pzp. W związku z powyższym W sytua.cji, gdy w danym postępowaniu nie ma możliwości zawarcia umowy winno

ono być formalnie zakończone unieważnieniem.
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