
 

 

 

 
 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

 

Kraków, dnia 02.09.2021 r. 

        

Zamawiający:  

Krakowskie Biuro Festiwalowe  

ul. Wygrana 2  

30-311 Kraków 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. 

„Zapewnienie obsługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych na potrzeby Krakowskiego Biura 

Festiwalowego w podziale na 2 części”, nr sprawy DP-271-7/2021 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 I CZĘŚCI 2 

 

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuję, że po dokonaniu 

badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający – Krakowskie Biuro 

Festiwalowe, unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części 1 i części 2 na podstawie  

art. 255 pkt 6 ustawy Pzp, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Zgodnie z art. 457 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Pzp umowa podlega unieważnieniu, jeżeli Zamawiający z naruszeniem ustawy Pzp udzielił zamówienia. 

Natomiast, zgodnie z art. 239 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na 

podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia, a za najkorzystniejszą ofertę 

uznaje się ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub ofertę  

z najniższą ceną lub kosztem. 

Zamawiający nie może dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 239 ust. ust. 2 ustawy 

Pzp, z uwagi na fakt, że wszystkie złożone oferty otrzymały taką samą, najwyższą z możliwych do 

uzyskania, liczbę punktów, zarówno łączną jak i w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz 

Zamawiający nie może wezwać Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych zgodnie z art. 248  

ust. 3 ustawy Pzp, gdyż cena ofert jest w wartości najniższej z możliwych tj. 0,01 zł.  

Brak możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z przepisami ustawy Pzp, powoduje  

iż postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy, zatem Zamawiający unieważnienia postępowania na podst.  

art. 255 pkt 6 ustawy Pzp.                
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Izabela Błaszczyk  

Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego 
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