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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Stworzenie i dostawa 
portalu internetowego gminy Borzęcin, na którym będą prezentowane treści związane z realizacją projektu pn. 
Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy rowerowe Pogórza””. 

 
Zgodnie z art. . 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 
r. poz. 1843. – dalej: „PZP”), Zamawiający Tarnowska Organizacja Turystyczna zawiadamia o unieważnieniu 
postępowania na „Stworzenie i dostawa portalu internetowego gminy Borzęcin, na którym będą prezentowane 
treści związane z realizacją projektu pn. Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy 
rowerowe Pogórza””.  
 
Uzasadnienie prawne:  
Artykuł 93 ustęp 1 punkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie  
o udzielenie zamówienia jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
 
Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu o udzielenie zamówienia „Stworzenie i dostawa portalu internetowego 
gminy Borzęcin, na którym będą prezentowane treści związane z realizacją projektu pn. Zintegrowany produkt 
turystyczny Subregionu Tarnowskiego „Trasy rowerowe Pogórza”” w wyniku postępowania wyłoniono jako 
najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy: P20 sp. z o.o.; ul. Gospodarcza 12, 08-110 Siedlce. Wybór oferty nastąpił  
w dniu 7.01.2021 r. W dniu 20.01.2021 wpłynęło do Tarnowskiej Organizacji Turystycznej pismo Wykonawcy: P20 
sp. z o.o.; ul. Gospodarcza 12, 08-110 Siedlce o przedłużeniu terminu związania ofertą, a następnie w dniu 
26.01.2021 r. pismo o rezygnacji z podpisania umowy. W dniu 21.01.2021 minął termin związania ofertą 
pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty w ww. postępowaniu, a więc Zamawiający nie miał już możliwości 
zastosowania art. 94 ust. 3 ustawy PZP. W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione na podstawie 
art. 93 ustęp 1 punkt 7 ustawy PZP. 
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Otrzymują: 

1) 1 x strona internetowa Zamawiającego 
2) 1 x tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
3) 1 x ad acta 


