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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:376754-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Wrocław: Usługi w zakresie doradztwa prawnego
2012/S 229-376754

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami: dyrektywy 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zakład Narodowy im. Ossolińskich
ul. Szewska 37
Osoba do kontaktów: Magdalena Dworzyńska
50-139 Wrocław
POLSKA
Tel.:  +48 713444471
E-mail: magdalena.dworzynska@znio.pl
Faks:  +48 713448561
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: www.oss.wroc.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Fundacja

1.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
Zakup znaku słowno graficznego ZNiO, na które udzielone jest prawo ochronne nr R 80 959 w Urzędzie
patentowym RP.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup znaku słowno- graficznego od Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich - Wydawnictwo Sp. z o.o. pozostającego w likwidacji na podstawie przepisów związanych z
ochroną patentową i ochroną innych praw wyłącznych udzieloną na podstawie ustawy Prawo własności
przemysłowej. (zgodnie z art. 162 PWP prawa ochronne na znaki towarowe są zbywalne). Jest to zakup
szczególny, gdyż na rynku nie jest dostępny żaden ‘ekwiwalent” takiego produktu będącego odpowiednikiem
produktu objętego ochroną z praw wyłączonych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79111000
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II.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2 w załącznikach D1, D2 lub D3, w zależności od
przypadku)
Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE
zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Brak ofert lub brak odpowiednich ofert w odpowiedzi na: procedurę ograniczoną
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z
przyczyn: związanych z ochroną wyłącznych praw
Niniejsze zamówienie spełnia wszelkie przesłanki udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie
art. 67 ust. 1 pkt. lit. 1 b Pzp, który stanowi iż: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli
zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: - dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być
świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochrona praw wyłącznych, wynikających
z odrębnych przepisów. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup znaku słowno- graficznego od
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich - Wydawnictwo Sp. z o.o. pozostającego w likwidacji na podstawie
przepisów związanych z ochroną patentową i ochroną innych praw wyłącznych udzieloną na podstawie
ustawy Prawo własności przemysłowej. (zgodnie z art. 162 PWP prawa ochronne na znaki towarowe są
zbywalne). Jest to zakup szczególny, gdyż na rynku nie jest dostępny żaden ‘ekwiwalent” takiego produktu
będącego odpowiednikiem produktu objętego ochroną z praw wyłączonych. Zakład Narodowy im. Ossolińskich
- Wydawnictwo Sp. z o.o., zgodnie z obecnym ustawodawstwem jest wyłącznym właścicielem słowno-
graficznego znaku handlowego „Ossolineum”. Ustawa o ZNiO przewiduje w art. 16, iż ZNiO przysługuje
prawo używania znaku ZNiO jako znaku historycznego, natomiast Wydawnictwu – jako znaku historycznego
i towarowego. Przedmiotem zakupu jest znak towarowy: znak słowno – graficzny: ZNiO nr R 80 959 od dnia
24.10.1992 r. (Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Sp. z o.o. wystąpił o przedłużenie znaku do
roku 2022) objęty ochroną w Urzędzie Patentowym RP do oznaczania towarów i usług: książki, czasopisma,
(klasa 16). Nabycie i korzystanie z ww. znaku przez ZNiO jest niezbędne dla potrzeb prowadzenia ustawowej
i statutowej działalności Zakładu. Ustawa o ZNiO wprowadza szczególną regulację, która dotyczy zbywalności
prawa do znaku towarowego ZNiO. Prawo to nie może być zbyte lub udostępnione osobom trzecim bez zgody
Rady Kuratorów. Uchwałę upoważniającą Dyrektora Zakładu do zakupu znaku Rada Kuratorów Zakładu podjęła
na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 5 stycznia 1995 r. o fundacji - Zakład Narodowy im. Ossolińskich:
"1. Prawo używania znaku historycznego o którym mowa w art. 3, jako znaku instytucji służy Zakładowi oraz
jako znaku historycznego i towarowego Spółce, o której mowa w art. 6 ust. 2. 2. Prawo to nie może być zbyte
lub udostępnione osobom trzecim bez zgody Rady Kuratorów. 3. w razie zajęcia znaku, o którym mowa w ust.
1, w trybie postępowania egzekucyjnego Zakładowi przysługuje prawo pierwokupu, chyba, że Rada Kuratorów
Zakładu postanowi inaczej". Uchwała ta została podjęta dnia 14.04.2010 (Nr 6) w sprawie wyrażenia zgody na
zbycie przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Sp. z o.o. znaku towarowego oraz na zakup
znaku towarowego przez ZNiO. W/w znak towarowy, zgodnie z jego zakresem będzie wykorzystywany przez
Zakład w prowadzonej przez Zakład działalności wydawniczej i marketingowej.

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
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IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

V.2) Informacje o ofertach

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Sp. z o.o.
Kluczborska 31-33
50-322 Wrocław
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia 
Wartość: 600 000,00 PLN
Bez VAT

V.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

VI.2) Informacje dodatkowe:

VI.3) Procedury odwoławcze

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.3.2) Składanie odwołań

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.11.2012


