
 
 

 
Zamówienie w części współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
Zamówienie w części realizowane jest w ramach projektu Design for Innovation współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
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Ogłoszenie nr 50930 - 2017 z dnia 2017-03-24 r.  

Katowice: Sukcesywne świadczenie usług rezerwacji połączeń lotniczych oraz sprzedaży i dostawy 

biletów lotniczych 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -  

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
tak  

Nazwa projektu lub programu 
Przedmiot umowy jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020. Zamówienie w części realizowane jest w ramach projektu Design for Innovation 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 27513 - 2017 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  
nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 

publicznych:: 

Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, krajowy numer identyfikacyjny 27628463800000, 

ul. ul. Ligonia  46, 40-037   Katowice, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 32 207 85 70, faks 32 20786 

18, e-mail zamowienia@slaskie.pl 

Adres strony internetowej (URL): http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=90 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym 

w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z 
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zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, 

jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I 

należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Sukcesywne świadczenie usług rezerwacji połączeń lotniczych oraz sprzedaży i dostawy biletów 

lotniczych 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
OP-ZP.272.1.00007.2017.AA 

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:  
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług rezerwacji połączeń lotniczych oraz 

sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na trasach zagranicznych i krajowych w klasie ekonomicznej 

lub w przypadku braku takiej możliwości w innej klasie oferowanej przez przewoźnika, wraz z ich 

dostarczeniem do Zamawiającego, na potrzeby służbowych wyjazdów pracowników Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Członków Zarządu oraz radnych Województwa 

Śląskiego. W ramach zamówienia zamawiający przewiduje zakup maksymalnie 125 sztuk biletów 

(bilet na trasie „tam i z powrotem" traktowany jest jako jeden bilet). Ilość biletów wskazana w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi maksymalną ilość zamówienia Opis 

przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do wzoru umowy. 

Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie  

 

II.5) Główny Kod CPV: 63512000-1 

Dodatkowe kody CPV:  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony  

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Postępowanie/część zostało unieważnione tak  

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:  

Zamawiający unieważnienia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, tj. 

postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W postępowaniu 

Zamawiający jako kryteria oceny ofert przyjął: cenę (60%), termin przedstawienia propozycji lotów 

(20%) oraz zapewnienie całodobowej obsługi (20%). Do udziału w postępowaniu wpłynęło 5 ofert, 

z czego 2 najkorzystniejsze oferty (oferta nr 4 złożona przez Top Podróże sp. z o.o., pl. Zwycięstwa 

1, 70-233 Szczecin oraz oferta nr 5 złożona przez WhyNotTravel sp. z o.o.sp. k., Kielnarowa 108A, 

36-020 Tyczyn) posiadały taki sam bilans punktowy w ramach ww. kryteriów oceny ofert, przy 

czym w ramach kryteriów: termin przedstawienia propozycji lotów oraz zapewnienie całodobowej 

obsługi obie oferty proponowały najkorzystniejsze rozwiązania i uzyskały maksymalną możliwą 

liczbę punktów w tych kryteriach. W ramach kryterium ceny obie oferty proponowały cenę za 

opłatę transakcyjną równą 0,00 zł (od wysokości opłaty transakcyjnej zależała cena oferty, gdyż 

drugim elementem cenowym była (w celu umożliwienia porównania ofert) przyjęta przez 

Zamawiającego w stałej wysokości kwota za bilety lotnicze). Na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy 

Pzp: „jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o 
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takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych”, Zamawiający zwrócił 

się do obu Wykonawców, których oferty przedstawiały taki sam bilans ceny i innych kryteriów 

oceny ofert do złożenia ofert dodatkowych. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego 

Wykonawcy złożyli oferty dodatkowe, które posiadały takie same parametry jak pierwotnie złożone 

oferty. Zamawiający nie jest w stanie zatem wybrać oferty najkorzystniejszej w zgodzie z 

przepisami ustawy Pzp, a w szczególności z przepisem zawartym w art. 91 ust. 1 ustawy Pzp 

(Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia), gdyż istnieją 2 oferty, które są najkorzystniejsze, co 

jest niezgodne z ww. przepisem. Ze tego względu, iż nie można wybrać najkorzystniejszej oferty w 

zgodzie z przepisami ustawy Pzp, do czego Zamawiający jest zobligowany na podstawie art. 7 ust. 3 

ustawy Pzp (Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami 

ustawy), Zamawiający uznał, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego i z tego powodu unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 

Waluta 
 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert 
w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  
 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie  

,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.  

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 

ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy  

Oferta z najniższą ceną/kosztem  
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem  

Waluta:  
 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 

OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ  
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IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami.  

 

 


