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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:494100-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi reklamowe
2022/S 174-494100

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: PORT LOTNICZY WROCŁAW S.A.
Adres pocztowy: ul. Graniczna 190
Miejscowość: WROCŁAW
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-530
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wójcik
E-mail: kw.zp@airport.wroclaw.pl 
Tel.:  +48 713581107
Faks:  +48 713573973
Adresy internetowe:
Główny adres: www.airport.wroclaw.pl

I.6) Główny przedmiot działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługa promocyjno - reklamowa realizowana przez linię lotniczą Wizz Air
Numer referencyjny: 8/2022/NZP

II.1.2) Główny kod CPV
79341000 Usługi reklamowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi promocyjno-reklamowej realizowanej na rzecz PLW S.A. przez 
linię lotniczą Wizz Air w okresie 12 miesięcy.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79341400 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

09/09/2022 S174
https://ted.europa.eu/TED

1 / 4

mailto:kw.zp@airport.wroclaw.pl
www.airport.wroclaw.pl


Dz.U./S S174
09/09/2022
494100-2022-PL

2 / 4

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
Umowa promocyjno-reklamowa z linią lotnicza Wizz Air na okres 12 miesięcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
ad. cz. II 1.7. ogłoszenia oraz cz. V 2.4. ogłoszenia
Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość progu unijnego dla usług, w 
rozumieniu art. 3 PZP. Celem procedury jest wynegocjowanie postanowień umowy w tym ceny.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniego zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z 

następującego powodu:
• brak konkurencji ze względów technicznych

Wyjaśnienie:
Port Lotniczy Wrocław S.A. (dalej: „PLW S.A.” albo „Spółka”), zarządzająca Międzynarodowym Portem 
Lotniczym Wrocław – Strachowice (dalej: „PL Wrocław” lub „Port”), dbając o wysoką jakość świadczonych usług 
oraz o budowanie popytu na istniejące oraz nowo uruchamiane połączenia lotnicze z PL Wrocław, w oparciu o 
zaproponowaną strategię działań promocyjno-reklamowych, wszczęło postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zawarcie umowy promocyjno-reklamowej z linią lotniczą 
WizzAir Hungary Ltd. (dalej: Wizz Air) na okres 12-u miesięcy.
Usługa promocyjno-reklamowa, stanowiąca przedmiot wskazanej wyżej umowy o zamówienie publiczne,dzięki 
bazom danych oraz wyselekcjonowanym narzędziom reklamowym świadczonym tylko przez jednego 
Wykonawcę, tj. linię lotniczą Wizz Air, skierowana jest do obecnych i przyszłych pasażerów korzystających z 
usług tego konkretnego przewoźnika.
Szczególny charakter kampanii promocyjno-reklamowej stanowiącej przedmiot zamówienia wyraża się tym, 
że będzie ona realizowana poprzez kanały dystrybucji treści marketingowych linii lotniczej Wizz Air,przy 
wykorzystaniu baz danych Wizz Air z możliwością wykorzystania wiedzy tego przewoźnika dotyczącej 
zasadności wymiaru i kierunku konkretnych działań promocyjno-reklamowych w ramach danego medium Wizz 
Air i/lub danej grupy docelowej pasażerów (w tym potencjalnych) związanych z Wizz Air (kraj/język/kierunek), 
w celu optymalizacji skutków dla PL Wrocław. Powyższe powoduje, że zamówienie może być zrealizowane 
wyłącznie przez tą linię lotniczą. Wykonanie zamówienia przez innego Wykonawcę jest tym samym niemożliwe 
ze względów technicznych, a niemożliwość ta ma charakter obiektywny i nieprzezwyciężalny.
Opisane przyczyny techniczne, jednoznacznie dowodzą, że linia lotnicza Wizz Air jest jedynym podmiotem 
zdolnym do wykonania przedmiotowego zamówienia, tym samym wybór trybu zamówienia z wolnej ręki jako 
trybu zawarcia umowy jest zasadny.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
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IV.2) Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: 1

Nazwa:
Usługa promocyjno - reklamowa realizowana przez linię lotniczą Wizz Air

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26/08/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Wizz Air Hungary Ltd
Adres pocztowy: Koer street 2/A, Building B
Miejscowość: Budapeszt
Kod NUTS: HU110 Budapest
Kod pocztowy: H-1130
Państwo: Węgry
Adres internetowy: www.wizzair.com
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

ad. cz. V 2.1. ogłoszenia
Data podana w punkcie jw. jest datą wszczęcia postępowania.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony 
prawnej określone w Dziale IX PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów 
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zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 PZP oraz 
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
2. Środkami ochrony prawnej są: odwołanie i skarga do sądu.
3. Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętą w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienie umowy; zaniechania czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy (por. art. 513 PZP).
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (Prezesa Izby):
1) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów 
na stronie internetowej - odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub wobec treści 
dokumentów zamówienia,
2) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
odwołania, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
- kwestie dotyczące odwołania, w tym terminów, uregulowane zostały w art. 513-578 PZP
5. Na orzeczenie Prezesa Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
Sądu Okręgowego w Warszawie. Kwestie dotyczące skargi uregulowane zostały w art. 579-590 PZP.
6. Wykonawca lub podmiot uprawniony chcąc korzystać ze środków ochrony prawnej winien zapoznać się z 
przepisami Działu IX PZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2022
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