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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Szczecińska Agencja Artystyczna Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: al. Wojska Polskiego 64

Miejscowość:  Szczecin Kod pocztowy:  70-479 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Szczecińska Agencja Artystyczna Tel.: +48 914840017

Osoba do kontaktów:  Izabella Drzewiecka-Solarek

E-mail:  i.solarek@saa.pl Faks:  +48 914840017

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.saa.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Wykonanie projektu artystycznego p.n. ESKA MUSIC AWARDS w dniach 3 - 5 sierpnia 2013 r. w Szczecinie,
podczas Finału Regat The Tall Ships Races. Oznaczenie sprawy: SAA 1/2013.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Wykonanie projektu artystycznego p.n. ESKA MUSIC AWARDS w dniach 3 - 5 sierpnia 2013 r. w Szczecinie,
podczas Finału Regat The Tall Ships Races. Oznaczenie sprawy: SAA 1/2013. akod CPV: 92 30 00 00-4,
92312200-3, 92312203-3, 92310000-7.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 92300000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
SAA 1/2013

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_SAA1
Dane referencyjne ogłoszenia:   2013-027712   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
24/02/2013  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
VI.2) Informacje dodatkowe

Tekst do dodania:

Przedmiotem zamówienia udzielanego na podstawie
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy - Prawo zamówień
publicznych - w skrócie „Pzp”, wykonanie projektu
artystycznego p.n. ESKA MUSIC AWARDS w dniach 3
- 5 sierpnia 2013 r. w Szczecinie, podczas Finału Regat
The Tall Ships Races. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1
lit. b) Pzp zamawiający może udzielić zamówienia z
wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane
mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę
z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych,
wynikających z odrębnych przepisów.
Z treści art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) Pzp wynika zatem, że
udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej
ręki na podstawie tego przepisu wymaga łącznego
spełnienia dwóch przesłanek:
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1) przedmiot zamówienia może być zrealizowany
jedynie przez jednego wykonawcę z przyczyn
związanych z ochroną praw wyłącznych, oraz
2) ochrona praw wyłącznych musi wynikać z przepisów
ustawowych.
Pierwsza przesłanka oznacza, że iż żaden inny
wykonawca, poza podmiotem który ma być zaproszony
do negocjacji w trybie zamówienia wolnej ręki, nie jest
w stanie zaoferować dostaw, usług lub wykonania robót
budowlanych, które pod względem funkcjonalnym
mogłyby stanowić rozwiązania równoważne
oferowanym przez wybranego wykonawcę.
Druga z przesłanek oznacza, że ochrona praw
wyłącznych musi wynikać z odrębnych przepisów, a
zakresem art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) Pzp będą objęte
wyłącznie sytuacje, w których ochrona taka wynika
z przepisów ustawowych. Przepis art. 67 ust. 1 pkt 1
lit. b) Pzp zezwala na udzielenie zamówienia z wolnej
ręki, gdy przedmiot zamówienia służy tylko jednemu
podmiotowi, a jego wyłączność podlega ochronie z
mocy ustawy.
Lista ustaw, które zawierają przepisy chroniące
określone prawa, nie stanowi katalogu zamkniętego.
Wśród takich ustaw najczęściej należy wskazać
chociażby ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr
90, poz. 631, z późn. zm.), czy też ustawę z dnia 30
czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.
U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.).
„ESKA MUSIC AWARDS” jest coroczną nagrodą
muzyczną RADIA ESKA przyznawaną artystom,
którzy cieszyli się największą popularnością wśród
słuchaczy Radia ESKA. Wykonawca - Promotor
United Entertainment sp. z o.o., ul. Jubilerska 10, 04
- 190 Warszawa, któremu Zamawiający zamierza
udzielić zamówienia jest wyłącznym właścicielem
znaku towarowego, formatu muzycznego i koncepcji
programowej koncertu „ESKA MUSIC AWARDS”.
W związku z powyższym zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) Pzp do
udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej
ręki:
1) przedmiot zamówienia może być zrealizowany
jedynie przez jednego wykonawcę (Promotor United
Entertainment sp. z o.o.) z przyczyn związanych z
ochroną praw wyłącznych, oraz
2) ochrona praw wyłącznych wynika z przepisów
ustawowych; Promotor United Entertainment sp. z o.o.
jest wyłącznym właścicielem znaku towarowego „ESKA
MUSIC AWARDS” chronionego przez ustawę - Prawo
własności przemysłowej.
Wykonywanie zamówienia przez innego wykonawcę
jest niemożliwe ze względu na przysługującą
wykonawcy ochronę praw wyłącznych.

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:
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VI.3) Procedury odwoławcze Odwołanie wobec czynności innych niż określone w
ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których
wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp -
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/02/2013  (dd/mm/rrrr) - ID:2013-027763
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