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Ogłoszenie nr 500159680-N-2018 z dnia 10-07-2018 r.  

Województwo Śląskie: Sukcesywny zakup mediów wraz ze składem graficznym na potrzeby działań 

informacyjno-promocyjnych województwa śląskiego 

 

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: 559575-N-2018  

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

Numer ogłoszenia: 500117912-N-2018  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Województwo Śląskie, Krajowy numer identyfikacyjny 27628463800000, ul. Ligonia  46, 40-037   

Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 77 40 025, e-mail zamowienia@slaskie.pl, faks 32 77 

40 030.  

Adres strony internetowej (url): http://bip.slaskie.pl/index.php?grupa=2&id_menu=325  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Sukcesywny zakup mediów wraz ze składem graficznym na potrzeby działań informacyjno-

promocyjnych województwa śląskiego  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZN-ZP.272.1.19.2018.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 sukcesywny zakup mediów wraz ze składem graficznym na potrzeby 

działań informacyjno-promocyjnych województwa śląskiego. Przedmiot zamówienia dotyczy 

sukcesywnego zakupu powierzchni reklamowej w prasie i Internecie wraz ze składem graficznym na 

potrzeby działań informacyjno-promocyjnych województwa śląskiego. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy/ załącznik nr 3 do SIWZ.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 98390000-3 

 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
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nie 

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

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywny zakup 

mediów wraz ze składem graficznym na potrzeby działań informacyjno-promocyjnych 

województwa śląskiego, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7, tj. Zamawiający unieważnia postępowanie 

o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. W przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 3 do 

SIWZ „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”, zwanym dalej „SOPZ”, Zamawiający 

wymagał: Zamówienie obejmować będzie: B. Zakup powierzchni reklamowej w Internecie. (…) 4. 

Wydawca (portalu internetowego), miejsce zamieszczenie reklamy, format, ilość powierzchni 

reklamowej: Jeden ogólnopolski portal internetowy o liczbie co najmniej 2 400 000 użytkowników 

wśród mieszkańców województwa śląskiego; total (pc + mobile), węzeł: strona główna (dane: 

Badanie Gemius/PBI realizowane przez Polskie Badania Internetu sp. z o.o. i Gemius Polska sp. z 

o.o. za styczeń 2018 r.). Zamawiający powołał się w SOPZ w części B. Zakup powierzchni 

reklamowej w Internecie na wyniki badania internetu (Badanie Gemius/PBI realizowane przez 

Polskie Badania Internetu sp. z o.o. i Gemius Polska sp. z o.o. za styczeń 2018 r.), które dotyczą 

liczby użytkowników dla całej grupy strony internetowych dla poszczególnych wydawców. W 

SOPZ Zamawiający wymagał wskazania jednego portalu internetowego, którego liczba 

użytkowników wynosi co najmniej 2 400 000 użytkowników. Biorąc pod uwagę powyższe oraz 

wyjaśnienia Wykonawców złożone w trakcie postępowania, z których wynika, iż żaden z 

ogólnopolskich portali internetowych nie spełnia wymogów Zamawiającego określonych w SOPZ 

(nie istnieje przedmiot zamówienia spełniający wymogi określone przez Zamawiającego) 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż postępowanie 

obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

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.  
 


