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Zn. spr.: S.270.1.9.2019      Równe, 17.12.2019 r. 
 

Z A W I A D O M I E N I E 
 

o unieważnieniu postępowania przetargowego na części:  
pakiet nr 2, pakiet nr 6, pakiet nr 8, pakiet nr 10 

 
 
Dotyczy: postępowania przetargowego na „Wykonywanie usług z zakresu 
gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dukla w roku 2020” 

 
Numer ogłoszenia w Dz.Urz.UE – 2019/S 213-522957 
 

Nadleśnictwo Dukla zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego p.n. „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na 
terenie Nadleśnictwa Dukla w roku 2020”, unieważnia postępowanie dla następujących 
części zamówienia: 
 
a) pakiet nr 2 (leśnictwo Cergowa) 

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz.1843). 

Uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 
b) pakiet nr 6 (leśnictwo Żmigród) 

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz.1843). 

Uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
c) pakiet nr 8 (leśnictwo Daliowa) 

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz.1843). 

Uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 
d) pakiet nr 10 (leśnictwo Piotruś) 

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz.1843). 

Uzasadnienie faktyczne: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie,  

w przypadku gdy „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa 

kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba 

że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n. 
„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dukla  
w roku 2020” wpłynęło 10 ofert, w tym 9 ofert każda na inną część zamówienia oraz  
1 oferta na 2 części zamówienia. Łącznie złożone zostały oferty na wszystkie części 
zamówienia po jednej na każdą część.  

Cena ofert na 3 części nie przewyższa kwot, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie tych części zamówienia.  

Cena ofert 8 części przewyższa kwoty, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie tych części zamówienia. W toku postępowania Zamawiający uznał, że 
w odniesieniu do 4 ofert tj. pakiet nr 1 (leśnictwo Iwonicz), pakiet nr 3 (leśnictwo 
Franków), pakiet nr 5 (leśnictwo Mszana), pakiet nr 9 (leśnictwo Kamionka) może 
zwiększyć kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie do ceny 
najkorzystniejszej oferty.  

Natomiast w odniesieniu do pozostałych 4 ofert tj. pakiet nr 2 (leśnictwo Cergowa), 
pakiet nr 6 (leśnictwo Żmigród), pakiet nr 8 (leśnictwo Daliowa) oraz pakiet nr 10 
(leśnictwo Piortuś) zamawiający podjął decyzję, że nie zwiększa kwoty jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie tych części zamówienia. W związki z powyższym 
zamawiający odrzuca w/w oferty. 
 

 

Nadleśniczy 

Zbigniew Żywiec 

(podpisano elektronicznie) 
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