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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355783-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Serwery
2021/S 134-355783

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej
Krajowy numer identyfikacyjny: 5272367496
Adres pocztowy: ul. Giełdowa 7/9
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 01-211
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Sobczak
E-mail: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl 
Tel.:  +48 225349295
Faks:  +48 225349341
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uke.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://bip.uke.gov.pl/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: łączność

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

II.1.1) Nazwa:
Rozbudowa posiadanego środowiska serwerowego typu blade.
Numer referencyjny: BA.WZP.26.16.2021

II.1.2) Główny kod CPV
48820000 Serwery

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa obecnie posiadanego przez Zamawiającego środowiska 
serwerowego typu blade wraz z niezbędną infrastrukturą.
2. Szczegółowy opis i wymagania dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały załączniku nr 6 do 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w skrócie zwanej dalej „SWZ”) – we wzorze umowy oraz w 
załącznikach do wzoru umowy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32424000 Infrastruktura sieciowa
72514200 Usługi rozbudowy systemów komputerowych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, oraz 
siedziba obiektu infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy, gmina Strachówka.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa obecnie posiadanego przez Zamawiającego środowiska 
serwerowego typu blade wraz z niezbędną infrastrukturą.
2. Szczegółowy opis i wymagania dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały załączniku nr 6 do SWZ – 
we wzorze umowy oraz w załącznikach do wzoru umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne (P) / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja (G) / Waga: 15
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości – 30 000,00 PLN 
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych, zero groszy).
Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia określono w pkt XIV SWZ.
2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym punkcie:
1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed 
jej złożeniem; w przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego, 
dokumenty, o których mowa w pkt III.1.2, 1.1 Ogłoszenia składa dowolny wykonawca / dowolni wykonawcy 
wykazujący spełnienie warunków udziału w postępowaniu, spośród wykonawców wspólnie składających ofertę.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, 
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca dla spełnienia powyższego warunku zobowiązany jest wykazać, że:
— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 400 000,00 PLN (słownie: 
czterysta tysięcy złotych, zero gorszy).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunków w walutach innych niż wskazane 
przez Zamawiającego należy przeliczyć na PLN według średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu 
lub podpisania umowy, podając datę i kurs. Przeliczenia samodzielnie dokonuje wykonawca. W sytuacji gdy w 
dniu wystawienia dokumentu lub podpisania umowy nie były publikowane kursy walut obcych przez Narodowy 
Bank Polski, wykonawca przyjmuje do przeliczeń średni kurs walut obcych Narodowego Banku Polskiego z 
najbliższego dnia, następującego po dniu wystawienia dokumentu lub podpisania umowy, w którym Narodowy 
Bank Polski publikował średnie kursy walut obcych.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ oraz załącznikach do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wykonawcą. Zmiana 
jest możliwa jedynie w szczególnie uzasadnionych okolicznościach i na warunkach określonych w SWZ. 
Przewidywane zmiany umowy, ich zakres, charakter zmian i warunki wprowadzenia zmian znajdują się w SWZ, 
między innymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik numer 6 do SIWZ.
3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności: ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 
r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 
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zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), w skrócie zwana dalej „ustawą Pzp”, pozostałym przepisom i 
ustawom wskazanym w SWZ.
4. Doprecyzowując punkt II.2.7 Ogłoszenia, Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje na temat 
terminu realizacji zawarte są w SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/08/2021
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/11/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 11/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, w pokoju nr 08.21 (sala 
konferencyjna).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Nie dotyczy.
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o 
których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.
2. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (tj. tzw. procedurę 
odwróconą). W pierwszej kolejności Zamawiający dokonana badania i oceny ofert, a następnie dokona 
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kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw 
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu
3. W związku z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający nie 
wymaga złożenia wraz Ofertą oświadczenia na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 
(„JEDZ”). Zamawiający będzie żądał złożenia tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta 
została najwyżej oceniona.
4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwie 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni 
terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt VIII.1.1, do 
VIII.1.8 SWZ.
5. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego 
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt VIII.1.8 SWZ, wykonawca składa inne podmiotowe 
środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego 
warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to 
szczegółowe informacje o składanych dokumentach znajdują się między innymi w pkt VIII SWZ oraz w § 4 
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy.
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt VIII.1.1 
oraz od pkt VIII.1.3 do pkt VIII.1.7 SWZ.
8. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty, o których mowa w punkcie XVI SWZ.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
10. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 257 ustawy Pzp jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
11. Dla przedmiotowego zamówienia Zamawiający nie przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych.
12. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz o wymaganiach 
formalnych dotyczących składanych ofert, oświadczeń i dokumentów znajduje się w pkt XI SWZ.
13. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić i zamieścić w treści przedmiotowego 
ogłoszenia o zamówieniu, pozostałe informacje zawarto i wskazano w SWZ dostępnej wraz z przedmiotowym 
ogłoszeniem o zamówieniu na stronie internetowej przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego.

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 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Wykonawcy oraz 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 IX ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy Pzp, mimo że 
Zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 5.1.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość 
jest których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy 
Pzp.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym 
mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 
Pzp, 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.
12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do 
Sądu Najwyższego.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Biuro Odwołań
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: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2021
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