
 
Numer sprawy: DP-271-1/2020 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zatytułowanego Zakup ogłoszeń 

reklamowych oraz zakup reklam bannerowych w latach 2020 – 2022.  Część 1 zamówienia Zakup ogłoszeń reklamowych 

na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego. Część 2 zamówienia Zakup reklam bannerowych na potrzeby 

Krakowskiego Biura Festiwalowego w zagranicznych portalach branżowych. 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

 

Zamawiający – Krakowskie Biuro Festiwalowe, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej Ustawą, zawiadamia o unieważnieniu 

przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy oraz art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy. 

 

 

Uzasadnienie prawne: 

art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp oraz  art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp 

Uzasadnienie faktyczne:  

Decyzja o unieważnieniu postępowania została podjęta w wyniku stwierdzenia przez Zamawiającego niemożliwej do 

usunięcia wady postępowania uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 

Zamówienia publicznego. Odnosząc się do stanu faktycznego będącego podstawą unieważnienia postępowania wskazać 

należy, że Zamawiający po upływie terminu składania ofert powziął informację o tym, iż na stronie Zamawiającego 

zostało umieszczone omyłkowo ogłoszenie o zamówieniu dotyczące innego postępowania tj. postępowania nr DP-011-

1/2020. Ogłoszenie o zamówieniu nr 512756-N-2020 z dnia 2020-02-14 r. dotyczące ww. postępowania nie zostało 

opublikowane na stronie Zamawiającego. Brak publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej narusza 

zasadę jawności postępowania wyrażoną w art. 8 ust. 1 ustawę Pzp, jak również zasadę uczciwej konkurencji i równego 

traktowania wykonawców wskazaną w art. 7 ust. 1 Pzp oraz dyspozycję art. 40 ust. 1. Mając na uwadze powyższe, 

postępowanie o udzielenie Zamówienia zostało obarczone wadą, której nie da się usunąć, ponieważ nie da się usunąć 

błędów dotyczących publikacji ogłoszenia o zamówieniu po upływie terminu składania ofert.  

Ponadto, w ww. postępowaniu do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 24 lutego 2020 r. do godz. 10:00 w 

postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.  

Uwzględniając powyższe okoliczności, przedmiotowe postępowanie należało unieważnić. 

 

 

 

 

 


