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o G Ło s z E N I E n
o ponownym rozstrzygnięciu postępowania na zamówienie publiczne

w trybie ,, przetargu nieograniczonego ".

- w zwiqzku z uclryleniem się od zawarcia umowy Wykonawców

Dyrektor Gorczanskiego Parku Narodoweg o dziaŁając na podstawie art. 92 w mviązku z treścią

art.24aa. uŚ'.2 orazart.94 ust' 3 ustawy z dnia29.01.2004 t. ,, Prawo Zamówień Publicznych" (tekst
jedn. Dz.U . z2015 r. poz.ŻI64 zpóźn.zmiat.) _ określanej w dalszej częściskrótem PZP informuje,

iż w rwiązku z uchylaniem się dwóch Wykonawców z zawareia umowy na wykonanie zadan

częściowych numer: I, II, III, fv, v, vII, Ix, XI w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówięil'Publicznych
podnr 30|376-2al6,narealizaqęzamówieniapt.: ,,Działania ochrony prąyrody metodami gospodarki

leśnej i inne działania prowadzone na terenie Gorczańskiego P,N. w 2016 n'', na wniosek

ZaMadowej Komisji Przetargowej dokonał:

-> ponownej czynności . wyboru najkonystniejszej oferty dla zad. częściowych ff
I - Vo VII oraz XI

-+ unieważnienia postępowania dla zadarua częŚciowego nr IX z uwagi na fakt, iż cena
najkorzystniejszej oferty (koĘnej w rankingu punktowym po uchyleniu się poprzednio
wybranego Wykonawcy od zawatcia umowy) przevlyższa lnrotę, którą Zamavłiąący moŻe
ptzemaczyi na reaLizację tego zamówienia częściowego (podstawa prawla _ aft. 93 ust. 1

p. aPZP).

KoĘnymi najkorzystniejszymi ofertami do wykonaniazadanczęściowych nr I-V, VII oraz )il
(w oparciu o kryteria oceny ofert) są oferty nw. Wykonawców:



Nr
zadania

częsclowego
Nazwa Wykonawcy Uzasadnienie

wyboru

I-il Usfugi ogólnobudowlane BUD-MAR Marian Zasadni
34-736Lubomieru346

ofęrta
najkorrystniejsza na
podstawie uzyskanei

m-v NIECKULA Paweł
ul. Słomka 102; 34-730 Mszana Dolna

VII Usługi Zmechanizowane i Budowlane Marek POTACDK
Konina 16:' 34-735 Niędzrłdedź

oceny w oparclu o
kryteria oceny ofert
określone w siwz

XI
Firma Usfugowa DAWIEC ŁukaszDawiec

34-736Lubomięrz27

1'. Ocena spełniania warunków gdziału w niniejszym postępowaniu była dokonywana

łlko wobec tych WykonawcóĘ których oferĘ zostały wybrane jako najkolzystfiejsze
do realizacji przedmiotowych zadan częściowych _ zgodnie' z dyspozycją art. 24aa.
ust.1.PZP.
Ww. Wykonawcy spełnili warunki udziału w tym Postępowanią a więc nie podlegali
wykluczeniu, a ich oferfy nie podlegały odrzuceniu.

Punktacja ww. ofert została wskazana w poprzednim ogłoszeniu dot. przedmiotowego
postępowania.

Zamawiający zavńeta umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183
PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystriejszej oferĘ, jezeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyctu środków
komunikacji elektronicznej.
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] ' Firna Usługowa ,, DAWEC" ' Łukgsz Dawiec, j4-736 Lubomierz 2 I,
2. U.O. BUD-MAR Marian Zasadni, 34-736 Lubomierz 346,
3. Paweł Nieckula, ul, Słomka ]02, 34-730 Mszqrla Dolną
4. FHU TRANS-KOP, ul. Leśną 77; 34-730 Mszana Dolną
5. Przedsiębiorstwo Budowlano Monłażowe, ZIBUD; 34-6M Kamienicą 477,
6. Usługi Zmechanizowane i Budowlane; Marek Potaczek; Konirn 16; 34-735 Nied:źwied'ź


