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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52608-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi świadczone przez agencje informacyjne
2022/S 021-052608

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Agencja Wywiadu
Adres pocztowy: ul. Miłobędzka 55
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-634
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Śliwczak
E-mail: zp@aw.gov.pl 
Tel.:  +48 226405088
Faks:  +48 226405595
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.aw.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.aw.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Ochrona bezpieczeństwa zewnętrznego państwa

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

II.1.1) Nazwa:
Dostarczanie codziennych serwisów informacyjnych PAP, REUTERS, ITAR-TASS strumieniowym kanałem 
dystrybucji.
Numer referencyjny: ZP/28/2021

II.1.2) Główny kod CPV
92400000 Usługi świadczone przez agencje informacyjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Dostarczanie codziennych serwisów informacyjnych PAP, REUTERS, ITAR-TASS strumieniowym kanałem 
dystrybucji.
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II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 677 566.83 PLN

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostarczanie codziennych serwisów informacyjnych PAP, REUTERS, ITAR-TASS strumieniowym kanałem 
dystrybucji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z 

następującego powodu:
• ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej

Wyjaśnienie:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na 
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy Pzp.
Podstawą faktyczną zastosowania ww. trybu jest brak możliwości udzielenia zamówienia innemu podmiotowi 
ze względu na ochronę praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów, przy jednoczesnym braku 
możliwości zastosowania rozsądnego rozwiązania alternatywnego lub zastępczego, w sytuacji, gdy brak 
konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Ze względu na ochronę praw 
wyłącznych, jedynym oferentem serwisów PAP i ITAR-TASS na terytorium RP jest Polska Agencja Prasowa 
S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Brackiej 6/8. Przedmiot zamówienia jest produktem niepowtarzalnym i 
nie jest oferowany przez innych wykonawców. Ponadto, firma Reuters News Agency przekazuje swoje serwisy 
instytucjom sektora obronnego za pośrednictwem rozwiązań technicznych oferowanych przez Polską Agencję 
Prasową S.A., z którą związana jest wieloletnią umową.
PAP będąca jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa jest jedyną polską agencją informacyjną, która 
zobowiązana jest do uzyskiwania i przekazywania odbiorcom wiarygodnych, rzetelnych, obiektywnych i 
wszechstronnych informacji z kraju i z zagranicy, co jest gwarantowane zapisami ustawy z dnia 31 lipca 
1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1595). Na mocy niniejszej ustawy, PAP 
ma obowiązek upowszechniać stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady 
Ministrów oraz umożliwiać innym naczelnym organom państwa prezentowanie stanowisk w ważnych sprawach 
państwowych. Jednocześnie, zgodnie z art. 2 przytoczonej ustawy, agencja nie może znaleźć się pod kontrolą 
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jakiegokolwiek ugrupowania ideologicznego, politycznego lub gospodarczego, co stanowi dodatkową ochronę i 
gwarancję rzetelności zamieszczanych w serwisie informacji.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Dostarczanie codziennych serwisów informacyjnych PAP, REUTERS, ITAR-TASS strumieniowym kanałem 
dystrybucji.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
15/12/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Polska Agencja Prasowa S.A.
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 677 566.83 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

Ze względu na omyłkę rachunkową, niniejsze ogłoszenie zmienia dane zawarte w pkt II.1.7) i pkt V.2.4) 
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia nr 2022/S 001-001321, opublikowanego w dniu 03.01.2022 r.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, albo w formie elektronicznej, 
albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym 
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej.
6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: 02-676
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: ul. Postępu 17A
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/01/2022
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