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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:601483-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Różny sprzęt komputerowy
2020/S 243-601483

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych 
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15
Krajowy numer identyfikacyjny: 386651770
Adres pocztowy: ul. Wiśniowa 40B
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-520
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Jastrzębska
E-mail: zamowienia@pkdp.gov.pl 
Tel.:  +48 226996050
Faks:  +48 226996049
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.gov.pl/web/pkdp

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: podmiot związany z ochroną prawa

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wyjaśnianie przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i 
obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego w podziale na dwie części
Numer referencyjny: ZP/6/2020

II.1.2) Główny kod CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego 
w podziale na dwie części. Zamówienie obejmuje dostawę z urządzeniami i oprogramowaniem dokumentacji 
technicznej oferowanego sprzętu, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych, licencji, a także zapewnienie przez 
Wykonawcę gwarancji oraz autoryzowanego serwisu gwarancyjnego. Parametry techniczne wszystkich 
objętych zamówieniem pozycji oraz kryteria równoważności zostały opisane w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia (SOPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy,
CPV: 48820000-2 Serwery, 30233100-2 Komputerowe jednostki do przechowywania, 48000000-8 Pakiety 
oprogramowania i systemy informatyczne, 31682530-4 Awaryjne urządzenia energetyczne, 30237280-5 
Akcesoria zasilające, 48600000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne, 30237200-1 Akcesoria 
komputerowe.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa różnego sprzętu komputerowego
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa różnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem: 
3 serwerów, 1 macierzy, 1 szafy Rack 48 U, 4 listew zasilających do szafy Rack, 1 konsoli KVM, 1 UPS, 2 
switchy szkieletowych 24 10G, 2 switchy biurowych 48 1G POE, 12 Access Point, 1 kontrolera do Access Point, 
2 routerów – firewall, 60 kabli do 10G po 1 m 10G SFP+ LC LR 10km SMF XCVR, 100 kabli do 1G po 1m, 
60 wkładek na 10G, 100 wkładek na 1G. Zamówienie obejmuje dostawę z urządzeniami i oprogramowaniem 
dokumentacji technicznej oferowanego sprzętu, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych, licencji, a także 
zapewnienie przez Wykonawcę gwarancji oraz autoryzowanego serwisu gwarancyjnego. Parametry techniczne 
wszystkich objętych zamówieniem pozycji opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) 
stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. CPV: 30236000-2, 48820000-2, 30233100-2, 48000000-8, 31682530-4, 
30237280-5, 48600000-4, 30237200-1.
Termin dostawy sprzętu wynosi 14 dni od dnia podpisania umowy. Termin dostawy podlega ocenie wg kryteriów 
oceny ofert, w przypadku zaoferowania krótszego terminu dostawy będzie on wiążący dla Wykonawcy. 
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, sprawny technicznie, nieobciążony prawem osób 
trzecich oraz wyprodukowany nie dalej niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Zamawiający wymaga 
by dostarczony sprzęt nie znajdował się na listach typu End-of-Life / End-of-Support i posiadał możliwość 
odpłatnego przedłużenia gwarancji i wsparcia producenta na okres minimum 7 lat liczony od momentu odbioru 
przedmiotu umowy. Okres gwarancji dla dostarczonego sprzętu wynosi 24 miesiące. Zamawiający oceni w 
kryterium oceny ofert przedłużenie okresu gwarancji na macierze i serwery o dodatkowe 12 miesięcy – w 
przypadku zaoferowania przedłużonego okresu gwarancji dla wskazanych sprzętów, będzie on wiążący dla 
Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 30
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Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowa gwarancja na serwery i macierze / Waga: 10
Cena - Waga: 60

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
Zamawiający unieważnił część I postępowania na zasadzie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, bowiem cena 
najkorzystniejszej oferty – jedynej oferty złożonej w części I zamówienia przewyższa kwotę, którą Zamawiający 
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na cz. I kwotę 1 016 988,60 PLN i nie 
może tej kwoty zwiększyć do ceny oferty najkorzystniejszej, która wynosi 1 016 988,60 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa standardowego oprogramowania komputerowego: 1 licencji 
Windows Datacenter i 50 Licencji CAL do Windows lub oprogramowania równoważnego. Zamawiający 
wymaga dostawy oprogramowania na warunkach przewidzianych przez producenta oprogramowania, zwanego 
dalej: „Producentem”, dla jednostek realizujących zadania publiczne. Dostawa oprogramowania, zgodnie z 
przedmiotem umowy, nastąpi w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy (termin realizacji dostawy stanowi 
kryterium oceny ofert, w przypadku zaoferowania krótszego terminu dostawy jest on wiążący dla Wykonawcy). 
CPV: 48000000-8, 48600000-4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i kryteria równoważności opisano w 
załączniku nr 1 do SIWZ – projekcie umowy i OPZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

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
Zamawiający unieważnił część II postępowania na zasadzie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, bowiem cena 
najkorzystniejszej oferty – jedynej oferty złożonej w części II zamówienia przewyższa kwotę, którą Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył 98 400,00 PLN i nie może tej 
kwoty zwiększyć do ceny oferty najkorzystniejszej, która wynosi 183 677,94 PLN.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 222-543295

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
Część nr: 1

Nazwa:
Zakup i dostawa różnego sprzętu komputerowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

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

Zamawiający unieważnił postępowanie na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania 
komputerowego w podziale na dwie części – obie części postępowania – na zasadzie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy 
Pzp, bowiem cena najkorzystniejszej oferty w I i II części zamówienia przewyższa kwotę, którą Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może tej kwoty zwiększyć do cen 
najkorzystniejszych ofert w I i II części zamówienia. Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia łącznie 
1 115 388,60 PLN, w tym na część I 1 016 988,60 PLN i na cz. II 98 400,00 PLN. Cena jedynej oferty w części 
I zamówienia wynosi 1 102 080,00 PLN, a jedynej oferty w części II zamówienia 183 677,94 PLN. Zamawiający 
nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do kwot najkorzystniejszej oferty w cz. I i II 
zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
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: http://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 ustawy Pzp, przysługują środki 
ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu 
oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
5. Terminy wniesienia odwołania:
1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie 
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.5.1 i 5.5.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia;
4) jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie 
wnosi się nie później niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy 
Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej 
wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/12/2020
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