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Ogłoszenie nr 46497 - 2017 z dnia 2017-03-17 r.  

Katowice: Usługa polegająca na wykonaniu druku i dostawie publikacji dotyczącej RPO 

WSL na lata 2014-2020. 

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 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020. 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 39774-2017 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 44319-2017 

 

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 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 

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 
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z 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:  
Usługa polegająca na wykonaniu druku i dostawie publikacji dotyczącej RPO WSL na lata 

2014-2020. 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
OP-ZP.272.1.14.2017.AŁP 

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:  
Usługa polegająca na wykonaniu druku i dostawie publikacji dotyczącej RPO WSL na lata 

2014-2020. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został zawarty w Załączniku nr 3 

do SIWZ/Załączniku nr 1 do wzoru umowy. 3. Dodatkowe postanowienia dotyczące 

przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ). 4. Projekt 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

5. Zamawiający wymaga, aby czynność w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia 

obejmująca obsługę administracyjno – biurową Zamawiającego* przez Wykonawcę była 

wykonywana przez osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 

z późn. zm.), w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku osób prowadzących 

jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólników spółek osobowych i kapitałowych 

niezatrudniających pracowników, Zamawiający zastrzega a Wykonawca potwierdza, że ww. 

czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonają osobiście osoby 

prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek osobowych i 

kapitałowych. *Przez czynność obejmującą obsługę administracyjno-biurową Zamawiającego 

Zamawiający rozumie w szczególności: • przyjmowanie zgłoszeń – kontakt z Zamawiającym. 

• wystawienie faktur. • bieżącą współpracę z Zamawiającym (tzw. obsługę kontraktu). 6. 

Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań 

dotyczących zatrudnienia osoby, o której mowa w pkt. 5. Wykonawca jest zobowiązany do 

złożenia oświadczenia o jej zatrudnieniu wraz z przystąpieniem do zawarcia umowy. 7. 

Zamawiający może zażądać przedłożenia do wglądu kopii dokumentacji kadrowo-płacowej 

Wykonawcy związanej z zatrudnieniem osoby, o której mowa w pkt. 5. Do takiej weryfikacji 

niezbędne są następujące informacje: oznaczenie stron, rodzaj umowy, data zawarcia umowy 

i okres jej obowiązywania, wymiar czasu pracy, stanowisko pracownika (rodzaj 

wykonywanej pracy), miejsce wykonywania pracy. 8. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca 

zobowiązany jest zanonimizować pozostałe dane dotyczące pracownika. Za wszelkie wynikłe 

szkody w przypadku nie dokonania anonimizacji lub dokonania wadliwej anonimizacji 

odpowiada Wykonawca. 9. Zamawiający wymaga aby w miarę zaistnienia możliwości 

publikacja była wykonana w sposób umożliwiający korzystanie przez wszystkich 

użytkowników, w tym osoby niepełnosprawne w szczególności osoby niedowidzące i 

słabowidzące.  
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II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie  

 

II.5) Główny Kod CPV: 79823000-9 

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:  

postępowanie na „Usługę polegającą na wykonaniu druku i dostawy publikacji dotyczącej 

RPO WSL na lata 2014-2020 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Pzp, gdyż obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W 

przedmiotowym postępowaniu termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 

17.03.2017r. na godz. 12:30. W dniu 15 marca 2017 roku termin ten został zmieniony i 

wyznaczony na dzień 20.03.2017r. na godz. 12:30. Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 1 

ustawy Pzp, z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia 

ofert. Niemożność zapoznania się z treścią złożonej oferty ma charakter bezwzględny i 

dotyczy wszystkich osób po stronie Zamawiającego. Zamawiający jest odpowiedzialny za 

przestrzeganie powyższego zakazu. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

wskazał sposób zamknięcia, oznakowania i dostarczenia jej do Zamawiającego. 

Zamawiający dokonał wszystkich niezbędnych działań, aby zapoznanie się z treścią złożonej 

oferty przed oficjalnym terminem otwarcia było niemożliwe W przedmiotowym 

postępowaniu przed terminem otwarcia tj. 20.03.2017 przed godziną 12:30 doszło do 

przypadkowego otwarcia w dniu 16.03.2017 r. koperty, w której złożono ofertę do 

przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia. Każde naruszenie opakowania, 

które sugeruje, iż z ofertą ktoś mógł się zapoznać przed terminem wyznaczonym przez 

Zamawiającego, powoduje konieczność unieważnienia postępowania. Przy przyjmowaniu 

ofert doszło do przypadkowego otwarcia oferty, co prowadzi do zaistnienia możliwości 

wyboru najkorzystniejszej oferty, z naruszeniem przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, a naruszenie 

to miałoby wpływ na wynik postępowania. Zgodnie orzeczeniem KIO/UZP 112/07, cyt „Art. 

86 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza zakaz zapoznania się z 

zawartością ofert przed terminem ich otwarcia. Zakaz ten skierowany jest nie tylko do 

wykonawców, ale również do Zamawiającego i osób trzecich. W praktyce oznacza to, że od 

momentu złożenia poszczególnych ofert do momentu ich otwarcia oferty pozostają u 

Zamawiającego w opakowaniach uniemożliwiających zapoznanie się z ich zawartością. 

Otwarcie ofert przed wyznaczonym terminem lub wcześniejsze ujawnienie ich treści stanowi 

poważne naruszenie ustawowych zasad postępowania.” Zamawiający ma obowiązek 

unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, gdy postępowanie obarczone jest 

niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu 

umowy (art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp). Na przesłankę tę składają się dwie okoliczności, 

których łączne wystąpienie warunkuje unieważnienie postępowania. Niezbędne jest istnienie 

istotnej wady postępowania, która jest niemożliwa do usunięcia – a przez to uniemożliwia 
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zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Otwarcie oferty przed terminem jej 

otwarcia jest wadą, której nie można usunąć. Zatem w przedmiotowej sprawie nie jest 

możliwe usunięcie wady a jedynie unieważnienie postępowania i ogłoszenie nowego. W 

takiej sytuacji działając na podstawie art. 146 ust. 6 ustawy Prezes UZP może wystąpić do 

sądu o unieważnienie umowy, w przypadku dokonania przez Zamawiającego czynności lub 

zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło 

mieć wpływ na wynik postępowania. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

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:  
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IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  

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.  

 

 


