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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:14019-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Różny sprzęt komputerowy
2021/S 008-014019

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 251-628322)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
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

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:
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 
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do Access Point, 2 routerów-firewall, 60 kabli do 10G po 1 m 10G SFP+ LC LR 10 km 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 nr 1 do SIWZ (projekt umowy z OPZ).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

08/01/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 251-628322

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Rodzaj procedury
Zamiast:
Procedura otwarta
Powinno być:
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 ustawy Pzp. 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, której 
wobec braku serwerowni nie ma możliwości zorganizować adekwatnie do potrzeb i wymogów bezpieczeństwa. 
Udzielenie zamówienia jest niezbędne do budowy systemu informatycznego Zamawiającego, zapewniającego 
zgodne z wymogami bezpieczeństwa gromadzenie i przetwarzanie danych Zamawiającego, w szczególności 
wrażliwych danych w zgłaszanych Zamawiającemu sprawach, a także wdrożenie i funkcjonowanie 
wymaganych systemów, tj. system finansowo-księgowy czy EZD. Jako że brak serwerowni w istotny sposób 
wpływa na funkcjonowania i organizację pracy Zamawiającego, uniemożliwiając prawidłowe działanie, zgodne z 
potrzebami, zasadne jest pilne udzielenie przedmiotowego zamówienia.
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Miejsce:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert tj. w dniu 11 stycznia 2021 r. o godz. 14.00 w siedzibie 
Zamawiającego w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa.
Powinno być:
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Miejsce:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert, tj. w dniu 25 stycznia 2021 r. o godz. 14.00 w siedzibie 
Zamawiającego w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 11/01/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 25/01/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/01/2021
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 25/01/2021
Czas lokalny: 14:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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