
 

 

Nr postępowania: 6/ZP/TP/2022                                                                Zakopane, dnia 20.10.2022 r. 

                                                                
                              

Wszyscy Wykonawcy 

Strona internetowa Zamawiającego oraz  

 (platforma ezamowienia.gov.pl) 

 
            

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

Zamawiający Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem, działając na podstawie art. 260 ust. 1    

i 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), 

zwanej dalej "ustawą Pzp", informuje równocześnie i każdego z Wykonawców z osobna,                       

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pod nazwą: Rewitalizacja przestrzeni 

publicznej w otoczeniu Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz Teatru im. St. I. Witkiewicza 

w Zakopanem  

Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 6) ustawy 

Pzp, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Uzasadnienie faktyczne: postępowanie o w/w zamówienie publiczne zostało ogłoszone w dniu 

04.10.2022r. z terminem składania ofert w przetargu nieograniczonym określonym na dzień 

19.10.2022r. do godz. 11:00.      

W ww. postępowaniu złożono jedną ofertę, która składała się tylko z formularza ofertowego 

utworzonego na potrzeby postępowania na stronie https://ezamowienia.gov.pl w zakładce 

formularze dokumentów zamówienia.  

Formularz ofertowy był bez wymaganych w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu załączników                       

i dokumentów. Po uzyskaniu informacji, że platforma na stronie https://ezamowienia.gov.pl miała 

awarię techniczną i był problem ze złożeniem pełnej oferty w postępowaniu, co za tym idzie 

Wykonawca nie miał możliwości złożenia oferty w wymaganym przez Zamawiającego terminie na 

składanie ofert. Na obecnym etapie postępowania nie można wrócić na prawidłowy tor i żadne 

przewidziane przez ustawę Pzp czynności składania ofert nie da się powtórzyć. Zaistniałe problemy 

techniczne mogły mieć wpływ na wynik przetargu, więc Zamawiający nie może ignorować sposobu 

funkcjonowania narzędzia informatycznego, za pomocą którego prowadzone jest postępowanie, jak 

też nie może ignorować skutków tego działania i ich wpływu na prowadzenie i rozstrzygniecie 

postępowania. 

W związku z powyższym na podstawie powołanych na wstępie przepisów postanowiono jak                  

w sentencji. 

 

 
Zatwierdził: 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny  

                       Andrzej Dziuk 
 


