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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zatytułowanego 

Zakup ogłoszeń prasowych na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego 

 

Zamawiający – Krakowskie Biuro Festiwalowe unieważnił przedmiotowe postępowania na 

podstawie 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.), zwanej dalej Ustawą, 

W opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ) w pkt 8 ppkt 6 Zamawiający wymagał zakupu ogłoszeń reklamowych 

o powierzchni ½ strony każde w branżowym dwumiesięczniku o zasięgu ogólnopolskim, 

kierowanym do dziennikarzy, szefów marketingu, pracowników public relations, agencji 

reklamowych, media planerów oraz osób współpracujących i zainteresowanych mediami. Średni 

nakład w/w dwumiesięcznika, określanego dalej jako Dwumiesięcznik 1, nie mógł być mniejszy niż 

4 326 egzemplarzy. Jako przykład takiego wydawnictwa wskazano magazyn „Press”. 

W postępowaniu złożono trzy oferty a ich otwarcie miało miejsce 6 kwietnia 2017 roku. Dwóch 

wykonawców zaoferowało jako Dwumiesięcznik 1 sugerowany magazyn „Press”, a jeden – 

miesięcznik „Media Marketing Polska”. W dniu 10 kwietnia 2017 roku jeden z wykonawców wniósł 

zastrzeżenia co do opisu przedmiotu zamówienia, wskazując, że „Press” nie jest dwumiesięcznikiem. 

Rzeczywiście cykl wydawniczy „Press” nie ma charakteru dwumiesięcznego; magazyn ma 

standardowo 10 numerów w ciągu roku. W związku z powyższym opis przedmiotu zamówienia w pkt 

8 ppkt 6 załącznika nr 1 do SIWZ jest niejednoznaczny i nieprecyzyjny, a tym samym jest niezgodny 

z art. 29 ust. 1 Ustawy. Zamawiający wskazał jako wymagany magazyn dwumiesięcznik, natomiast 

podany w opisie przykład periodyku nie spełnia tego wymagania. Powstała sprzeczność mogła 

wprowadzać w błąd zainteresowanych wykonawców, którzy nie mogli poprawnie zinterpretować 

woli Zamawiającego w tym zakresie tzn. czy wymaganym jest zamieszczenie ogłoszenia 

w dwumiesięczniku, czy wymaganym jest zamieszczenie ogłoszenia w magazynie typu Press. Tym 

bardziej, że na rynku nie istnieje gazeta spełniająca jednocześnie oba powyższe kryteria. Zatem 

wymóg zakupu ogłoszenia w czasopiśmie opisanym w pkt 8 ppkt 6 załącznika nr 1 do SIWZ ma 

charakter świadczenia niemożliwego. Zgodnie z art. 387 § 1 kodeksu cywilnego umowa 



 
o świadczenie niemożliwe jest nieważna z mocy prawa. Jednocześnie Zamawiający na obecnym 

etapie postępowania nie może dokonać korekty opisu przedmiotu zamówienia bez naruszenia art. 38 

ust. 4 Ustawy, który to artykuł dopuszcza w uzasadnionych przypadkach możliwość dokonania 

zmiany treści SIWZ, ale tylko przed upływem terminu składania ofert. Zatem postępowanie 

obarczone jest nieusuwalną wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy 

Mając na względzie powyższe okoliczności Zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie.  

 

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 

 

 

Kraków, 12 kwietnia 2017 roku 


