
Ogłoszenie nr 510058896-N-2020 z dnia 03-04-2020 r.  
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych: Świadczenie gwarancji i wsparcia technicznego dla 

systemu telekomunikacyjnego i infolinii  
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  
Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
tak  
Nazwa projektu lub programu  
Europejski Fundusz Społeczny  
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  
Numer ogłoszenia: 521213-N-2020  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
nie  
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
 
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Krajowy numer identyfikacyjny 14094497100000, ul. 
ul. Jagiellońska  74, 03-301  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 542 20 00, e-mail 
m.kosior@mazowia.eu, faks 0-22 698 31 57.  
Adres strony internetowej (url): http://www.mazowia.eu  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Świadczenie gwarancji i wsparcia technicznego dla systemu telekomunikacyjnego i infolinii  
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
WZP/WI/U-332-9/20  
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:  
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie gwarancji i wsparcia technicznego dla systemu 
telekomunikacyjnego i infolinii, w zakresie i na warunkach określonych w umowie, zgodnie z niniejszym 
Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, stały nadzór i serwis 
centrali IP i infolinii, wykazanymi w niniejszym Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, będącego 
własnością Zamawiającego oraz administracja zapowiedziami głosowymi w oparciu o przedmiot zamówienia; 2. 
Zamawiający dysponuje systemem telekomunikacyjnym oraz urządzeniami producenta Cisco. Posługiwanie się 
znakami towarowymi wskazanymi w treści niniejszego dokumentu jest więc uzasadnione specyfiką przedmiotu 
zamówienia, przy czym zgodnie z pkt 1, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne; 3. Zamawiający nie 
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.) osób wykonujących wskazane 
przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia; 4. Zamawiający nie określa w opisie 
przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, które obejmują aspekty gospodarcze, 
środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, które związane będą z warunkami 
udziału w postępowaniu lub/i oceną ofert w przyjętych kryteriach; 5. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 
214.000,00 euro)  
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części:  



nie  
II.5) Główny Kod CPV: 32524000-2 
 
Dodatkowe kody CPV: 64210000-1  
SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 
III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
Postępowanie / część zostało unieważnione 
tak 
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2019 r., poz. 1843; dalej ustawa P.z.p.) Zamawiający, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych (dalej Zamawiający) unieważnia przedmiotowe postępowanie na „Świadczenie gwarancji i wsparcia 
technicznego dla systemu telekomunikacyjnego i infolinii” (nr sprawy: WZP/WI/U-332-9/20), w związku z 
faktem, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W przedmiotowym postępowaniu do dnia 
17.03.2020 r., do godz. 10:00 nie złożono żadnej oferty. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. 
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od 
wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.  
 
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.  
 


