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SA.272.146.2020         15.01.2021 r. Staszów 
ZAMAWIAJACY: 
Nadleśnictwo Staszów 
Ul. Oględowska 4 
28-200 Staszów 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wykonywanie usług z 
zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa  Staszów w roku 2021 – postepowanie nr III”, 
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.2019.1843 t.j. ze zm.) unieważnia postępowanie w części zamówienia Pakiet nr VIII. 

Uzasadnienie: 
Art. 93 ust. 1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:[…] 
4) 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; 

Zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia w pakiecie nr VIII - wykonywanie usług 
leśnych zakresu szkółkarstwa i nasiennictwa kwotę 444 251,61 zł brutto. 
Na przetarg na pakiet VIII wpłynęła oferta z ceną 537 368, 04 zł brutto. 
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na wykonanie zamówienia w tym pakiecie 
do ceny oferty.  

Zamawiający informuje: 
1. Od niniejszej decyzji Zamawiającego przysługuje wniesienie odwołania. 
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji Zamawiającego. 
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. 

5. Kopię odwołania należy przesłać Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Informacje na temat składnia odwołań zawiera Dział VI. Środki ochrony prawnej. Rozdział 2. 

Odwołanie. ustawy PZP. 


