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Kudowa Zdrój, 28.04.2017 r. 

 

Wykonawcy wszyscy 

 

Dotyczy: Obsługa punktów sprzedaży biletów wstępu na obiekty Szczeliniec Wielki i Błędne Skały w 2017 roku 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

 

Zgodnie z art. . 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

2015, poz. 2164 z późn. zm. – dalej: „PZP”), Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych zawiadamia o 

unieważnieniu postępowania na „Obsługa punktów sprzedaży biletów wstępu na obiekty Szczeliniec Wielki i Błędne 

Skały w 2017 roku 

 

Uzasadnienie prawne: 

 

Artykuł 93 ustęp 1 punkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli, postępowanie obarczone jest 

niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na Obsługa punktów sprzedaży biletów wstępu na obiekty: 

Szczeliniec Wielki i Błędne Skały w 2017 roku w wyniku postępowania wyłoniono jako najkorzystniejszą ofertę 

wykonawcy: „Win Sport” Kinga Grygiel Zieleniec 67 57-340 Duszniki Zdrój. Wybór oferty w dniu 18.04.2017 

zatwierdził Kierownik Zamawiającego Dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych mgr inż. Bartosz Małek. 

Ustalono termin podpisania umowy na 26.04.2017 i wezwano wykonawcę „Win Sport” Kinga Grygiel Zieleniec 67 57-

340 Duszniki Zdrój do podpisania umowy. W dniu 27.04.2017 wpłynęło do Parku Narodowego Gór Stołowych pismo 

Pani Kingi Grygiel o rezygnacji z podpisania umowy. Zamawiający zgodnie z dyspozycją artykułu 94 ustęp 3 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert Była to oferta wykonawcy 

Konsorcjum firm  „Outworking APT Sp. z o.o. 11 Sp. K., Outworking APT Sp. z o.o.10 Sp. K.  ul. Langiewicza 2/10 61-

502 Poznań i zaprosił do podpisania umowy. Pismem z dnia 28.04.2017 wykonawca  Konsorcjum firm  „Outworking 

APT Sp. z o.o. 11 Sp. K., Outworking APT Sp. z o.o.10 Sp. K nie wyraził zainteresowania zawarciem umowy. Z treści 

art. 94 ust. 3 ustawy wyraźnie wynika, że w sytuacji, gdy wykonawca, którego oferta wybrana została za 

najkorzystniejszą, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać 

ofertę "najkorzystniejszą spośród ofert pozostałych", a zatem nie ofertę najkorzystniejszą, bo ta jest tylko jedna i 

została już wybrana, jeżeli nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. Jeżeli zatem wykonawca, 

którego oferta została wybrana na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy, również uchyli się od zawarcia umowy, 

zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

 

W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione. 

 

         Kierownik Zamawiającego 

 

Dyrektor 

 

/-/ mgr inż. Bartosz Małek 

 

 

 


