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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:133099-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Różny sprzęt komputerowy
2021/S 053-133099

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. Twarda 18
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-105
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 wraz z oprogramowaniem komputerowym
Numer referencyjny: ZP/9/2020

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 wraz z oprogramowaniem 
komputerowym. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę różnego sprzętu komputerowego z 
oprogramowaniem: 3 serwerów, 1 macierzy, 1 szafy RACK 48 U, 4 listew zasilających do Szafy RACK, 1 
konsoli KVM,1 UPS, 2 switch`y szkieletowych 24 10G, 2 switch’y biurowych 48 1G POE, 6 Access Point, 1 
kontrolera do Access Point, 2 routerów–firewall, 60 kabli do 10G po 1m 10G SFP+ LC LR 10 km SMF XCVR, 
100 kabli do 1G po 1m, 60 wkładek na 10G,100 wkładek na 1G,a także oprogramowania komputerowego-15 
licencji Windows Server Standard lub oprogramowania równoważnego. Zamówienie obejmuje zapewnienie 
przez Wykonawcę instalacji sprzętu,a także gwarancji i autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i dostawę z 
urządzeniami i oprogramowaniem dokumentacji technicznej sprzętu, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych, 
licencji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (projekt umowy z OPZ).

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

II.2) Opis

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 ul. Twarda 18

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 
komputerowym. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę różnego sprzętu komputerowego 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, 6 Access Point, 1 kontrolera 
do Access Point, 2 routerów – firewall, 60 kabli do 10G po 1m 10G SFP + LC LR 10km SMF XCVR, 100 
kabli do 1G po 1 m, 60 wkładek na 10G, 100 wkładek na 1G, a także oprogramowania komputerowego – 15 
licencji Windows Server Standard lub oprogramowania równoważnego. Zamówienie obejmuje zapewnienie 
przez Wykonawcę instalacji sprzętu, a także gwarancji i autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i dostawę 
z urządzeniami i oprogramowaniem dokumentacji technicznej sprzętu, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych, 
licencji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1 do SIWZ (projekt umowy z OPZ). 
Termin dostawy przedmiotu zamówienia wynosi maks. 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. Warunki i termin gwarancji określa SIWZ – projekt umowy z OPZ. Zamawiający 
oceni w kryterium oceny ofert przedłużenie okresu gwarancji na macierz i serwery o dodatkowe 12 mies. 
względem okresów min. gwarancji wymaganych w OPZ dla serwerów i macierzy – w przypadku zaoferowania 
przedłużonego okresu gwarancji dla wskazanych sprzętów są wiążące dla Wykonawcy. CPV: 30236000-2 
Różny sprzęt komputerowy, 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. W postępowaniu komunikacja Zamawiający–Wykonawca odbywa 
się się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną, poprzez: miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/, ESP /pkdp/domyslna 
na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal, identyfikator w ePUAP: pkdp i pocztę 
elektroniczną – zamowienia@pkdp.gov.pl . Wykonawca składa zaszyfrowaną ofertę wyłącznie w formie 
elektronicznej za pośrednictwem formularza do złożenia/zmiany/wycofania oferty dostępnego na ePUAP 
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i na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Identyfikator postępowania jest dostępny na 
miniPortalu na Liście wszystkich postępowań oraz na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce 
postępowania. Sposób szyfrowania oferty i jej złożenia określa SIWZ i instrukcja publikowana na miniPortalu. 
W formularzu oferty, Wykonawca zobowiązany jest podać adres swojej skrzynki ePUAP oraz adres poczty 
elektronicznej, na których prowadzona będzie korespondencja (z wyłączeniem składania ofert) związana z 
postępowaniem. Oferta musi być w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, w formacie danych 
w szczególności .doc, .docx, .odt, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę(-
y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie 
oferty. Zamawiający, zgodnie z § 4 rozp. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych 
określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako: 1) dokumenty w formacie „pdf” 
należy podpisywać formatem PAdES lub XAdES; 2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w 
formacie innym niż „pdf”, wtedy należy podpisywać formatem XAdES. Składający ofertę jest nią związany przez 
okres 60 dni od terminu składania ofert.

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Termin składania ofert skrócono z powodu pilnej i uzasadnionej potrzeby Zamawiającego udzielenia 
zamówienia, na podstawie art. 43 ust. 2b lit. b uPzp. Zamawiający jest nowo powstałą jednostką, która 
rozpoczęła budowę struktur i proces organizacji w październiku 2020 r., w warunkach pilnej społecznej potrzeby 
podjęcia niezwłocznie działalności. Przedmiotowe postępowanie dotyczy krytycznej infrastruktury IT jednostki 
– zakupu wymaganych newralgicznych sprzętów komputerowych wraz z oprogramowaniem, koniecznych 
do budowy serwerowni i systemu informatycznego jednostki, których Zamawiający nie posiada, a które 
warunkują realizację zadań Zamawiającego w sposób zgodny z wymogami prawnymi, zwłaszcza w zakresie 
bezpieczeństwa danych. Udzielenie niniejszego zamówienia i uruchomienie serwerowni jest pilnie potrzebne 
dla zapewnienia warunków technicznych obsługi pracy pracowników Zamawiającego, zwłaszcza w warunkach 
COVID-19 i wymuszonej sytuacją pandemii pracą zdalną. CD w suplemencie do ogłoszenia o zamówieniu

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
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 251-628322

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:
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem komputerowym

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

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

Postępowanie unieważniono na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp wobec braku ofert niepodlegających odrzuceniu.
Zamawiający zgodnie z art.24 aa uPzp w pierwszej kolejności dokona oceny ofert,a następnie zbada, czy 
Wykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu.
1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 
PLN (słownie:dziesięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych 
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach 
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Oferta Wykonawcy,który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy lub po terminie zostanie 
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacać na konto Zamawiającego: Narodowy Bank Polski Oddział 
Okręgowy w Warszawie,nr konta 30 1010 1010 0029 0313 9120 0000. Na przelewie należy umieścić 
informację: „Wadium ZP/9/2020”.
5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na wskazanym 
rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj.przed upływem dnia i godziny 
wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
6. Zamawiający zaleca, by:w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu dokument potwierdzający dokonanie 
przelewu wadium został załączony do oferty;w przypadku wadium w postaci gwarancji lub poręczenia oryginał 
dokumentu, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, tj. wystawcę gwarancji/
poręczenia, został złożony w formie elektronicznej razem z ofertą, przed upływem terminu składania ofert. 
Oryginał dokumentu należy złożyć jako osobny plik (w sposób pozwalający na jego zwrot bez dekompletowania 
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oferty) obok innych plików stanowiących ofertę i skompresować do jednego pliku(np.archiwum ZIP), o którym 
mowa w rozdziale poświęconym składaniu ofert.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy,który wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert.
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego,na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie (art. 
26 ust. 3 i 3a), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw 
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
wykonawcy.
Zamawiający dokonał skrócenia terminu składania ofert ze względu na obiektywną,uzasadnioną i pilną potrzebę 
udzielenia zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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 
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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 
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
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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: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/03/2021
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