
Ogłoszenie nr 510225173-N-2020 z dnia 12-11-2020 r.

Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i
obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15: Najem urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek z oprogramowaniem do

zarządzania i monitorowania wydruku i druku podążającego wraz z kompleksową obsługą serwisową i wsparciem
technicznym

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 606440-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i
obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, Krajowy numer identyfikacyjny 386651770, ul. Wiśniowa  40B, 02-520 
Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 699 60 50, e-mail zamowienia@pkdp.gov.pl, faks 22 699 60 49.
Adres strony internetowej (url): https://www.gov.pl/web/pkdp

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Podmiot związany z ochroną prawa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Najem urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek z oprogramowaniem do zarządzania i monitorowania wydruku i druku
podążającego wraz z kompleksową obsługą serwisową i wsparciem technicznym

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/3/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

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:

Przedmiotem zamówienia jest najem urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek z oprogramowaniem do zarządzania i
monitorowania wydruku i druku podążającego wraz z kompleksową obsługą serwisową i wsparciem technicznym, w tym
sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych. Przedmiot zamówienia obejmuje najem w okresie umowy urządzeń
oraz oprogramowania, do odpłatnego używania w celach do jakich są przeznaczone, bez obowiązku zakupienia urządzeń,
czytników lub oprogramowania na własność przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje najem łącznie 9
urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz ww. oprogramowania dla maksymalnie 51 użytkowników. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (projekt umowy wraz z OPZ). Zamawiający przewiduje
możliwość realizacji zamówienia opcjonalnego na warunkach opisanych w OPZ. Opcja obejmuje najem 4 dodatkowych
urządzeń wielofunkcyjnych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 30120000-6

Dodatkowe kody CPV: 30232110-8, 30125110-5, 50313200-4, 31712113-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
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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:
Zamawiający unieważnił postępowanie w dniu 12.11.2020 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, bowiem w
postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

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.
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