
Ogłoszenie nr 500054448-N-2017 z dnia 07-11-2017 r.  

Województwo Śląskie: Usługa poligraficzna - teczki ekskluzywne. 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 600490-N-2017  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Województwo Śląskie, Krajowy numer identyfikacyjny 27628463800000, ul. ul. Ligonia  46, 

40-037   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 77 40 655, e-mail 

zamowienia@slaskie.pl, faks 32 20 78 618.  

Adres strony internetowej (url): www.slaskie.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Usługa poligraficzna - teczki ekskluzywne.  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZN-ZP.272.1.76.2017.JK  

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:  
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzna – teczki ekskluzywne. 2. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia (w skrócie SOPZ) stanowi załącznik nr 3 do SIWZ/załącznik nr 

1 do wzoru umowy. 3. Dodatkowe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera 

wzór umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 79800000-2 

 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 



III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

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

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, ponieważ obarczone jest niemożliwą do 

usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Zamawiający w pkt XIII.2 SIWZ określił jako jedno z kryteriów 

"termin realizacji zamówienia od dnia zatwierdzenia materiałów próbnych". Wykonawca 

otrzyma punkty za skrócenie maksymalnego terminu realizacji zamówienia od dnia 

zatwierdzenia materiałów próbnych o każdy dzień kalendarzowy tj.: 14 dni kalendarzowych 

– 0 pkt 13 dni kalendarzowych - 4 pkt 12 dni kalendarzowych – 8 pkt 11 dni kalendarzowych 

- 12 pkt 10 dni kalendarzowych - 16 pkt 9 dni kalendarzowych - 20 pkt 8 dni 

kalendarzowych - 24 pkt 7 dni kalendarzowych - 28 pkt 6 dni kalendarzowych - 32 pkt 5 dni 

kalendarzowych - 36 pkt 4 i mniej dni kalendarzowych - 40 pkt. Punkty w kryterium „termin 

realizacji zamówienia od dnia zatwierdzenia materiałów próbnych” (w skali punktowej od 0 

do 40) Zamawiający przyzna Wykonawcy na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę 

w formularzu ofertowym terminu realizacji zamówienia, liczonego od dnia zatwierdzenia 

materiałów próbnych, z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni 

kalendarzowych. Jednocześnie w pkt 3 formularza ofertowego Zamawiający wymagał aby 

Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia od dnia zatwierdzenia materiałów próbnych 

w terminie: 14 dni kalendarzowych - 0 pkt 13 dni kalendarzowych - 4 pkt 12 dni 

kalendarzowych - 8 pkt 11 dni kalendarzowych - 12 pkt 10 dni roboczych - 16 pkt 9 dni 

kalendarzowych - 20 pkt 8 dni kalendarzowych - 24 pkt 7 dni kalendarzowych - 28 pkt 6 dni 

kalendarzowych - 32 pkt 5 dni kalendarzowych - 36 pkt 4 i mniej dni kalendarzowych - 40 

pkt Ze względu na sprzeczność zapisów w SIWZ i formularzu ofertowym Zamawiający nie 

jest w stanie dokonać rzetelnej oceny ofert, gdyż termin wykonania zamówienia w dniach 

kalendarzowych nie jest tożsamy z wykonaniem zlecenia w dniach roboczych.  

 

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) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 


