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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

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. 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

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:
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.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

mailto:zamowienia@pkdp.gov.pl
https://www.gov.pl/web/pkdp
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/11/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n0053q2a
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-150407
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/11/2020

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
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.
Powinno być:
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 instalacji, 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. 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 o udzielenie zamówienia 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: mini portal https://miniportal.uzp.gov.pl/, Elektroniczną 
Skrzynkę Podawczą /pkdp/domyslna na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal, 
Identyfikator w ePUAP: pkdp i pocztę elektroniczną-zamowienia@pkdp.gov.pl  . W postępowaniu Wykonawca 
składa ofertę wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia / zmiany / wycofania 
oferty dostępnego na ePUAP i na miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Ofertę składa się 
na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Zamawiającego:/pkdp/domyslna, na platformie ePUAP pod adresem
https://epuap.gov.pl/wps/portal, Identyfikator w ePUAP: pkdp. Klucz publiczny oraz identyfikator postępowania, 
niezbędne do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę, są dostępne na miniPortalu na Liście wszystkich 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zamowienia@pkdp.gov.pl
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postępowań oraz na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania. 
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.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
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 switch`y szkieletowych 24 10G, 2 switch’y 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.
Powinno być:
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 switch`y szkieletowych 24 10G, 2 switch’y 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 instalacji, 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 
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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. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym 
warunków gwarancji dla poszczególnych sprzętów, stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (projekt umowy z OPZ). 
Zamawiający oceni w kryterium oceny ofert przedłużenie okresu gwarancji na macierz i serwery o dodatkowe 
12 miesięcy względem okresów minimalnych gwarancji wymaganych w OPZ dla serwerów i macierzy- w 
przypadku zaoferowania przedłużonego okresu gwarancji dla wskazanych sprzętów, będzie on wiążący dla 
Wykonawcy. Gwarancja biegnie od dnia protokolarnego odbioru końcowego sprzętu przez Zamawiającego.
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
Powinno być:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Miejsce:
Zamiast:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu składania ofert tj. w dniu 25.11.2020 r. o godz. 11:20 w 
siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Rejtana 17 lok. 11, 02-516 Warszawa
Powinno być:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu składania ofert tj. w dniu 30.11.2020 r. o godz. 11:00 w 
siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Rejtana 17 lok. 11, 02-516 Warszawa. W otwarciu ofert może 
uczestniczyć każdy zainteresowany.
Numer sekcji: IV.2.2
Część nr: 1 i 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 25/11/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 30/11/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 25/11/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 30/11/2020
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Zmiany dot. sekcji IV dotyczą cz. I i II zamówienia.


