
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Systematyczna dostawa w 2022 r. prasy codziennej oraz czasopism w wersji papierowej dla
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest

zamówienie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Mazowieckie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015528910

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellońska 26

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-719

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marta.kowalczyk@mazovia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mazovia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Systematyczna dostawa w 2022 r. prasy codziennej oraz czasopism w wersji papierowej dla
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których realizowane jest
zamówienie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ded2793-57fd-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00341483/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-31 12:17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000792/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 Prasa Papierowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR-ZW-I.ZP.D.272.88.2021.MK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa dla Jednostek Samorządu
Terytorialnego (JST) prasy codziennej oraz czasopism w wersji papierowej. 
2. Zakres przedmiotu zamówienia dla poszczególnych JST wraz z adresami dostaw określa
Załącznik nr 1 do SWZ tj. opis przedmiotu zamówienia (wykaz tytułów wydawniczych wsjo,
tabele 1 - 40). 
3. Dostawa prasy będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie z cyklem wydawniczym
poszczególnych tytułów wydawniczych, w terminie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022
roku z zastrzeżeniem pkt 4.
4. Wykonawca gwarantuje terminową dostawę zamówionej prasy poczynając od pierwszego do
ostatniego numeru wydania za 2022 rok. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy tytułów
wydawniczych za rok 2022, objętych opóźnieniem ze strony wydawcy po 31 grudnia 2022 r.,
jednakże nie później niż do 31 października 2023 r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 22200000-2 - Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

22210000-5 - Gazety

79980000-7 - Usługi prenumeraty

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
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5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy ponieważ nie złożono
żadnej oferty
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