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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:9167-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Monitory wideo
2019/S 006-009167

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Centralne Biuro Antykorupcyjne
140610454
Al. Ujazdowskie 9
Warszawa
00-583
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Tobar
Tel.:  +48 224371346
E-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl 
Faks:  +48 224371390
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://cba.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.cba.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Służba specjalna

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zwalczanie korupcji i przestępstw gospodarczych

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup monitorów do monitorowania infrastruktury sieciowej
Numer referencyjny: 68/>PU/2018/MT

II.1.2) Główny kod CPV
32323000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:zamowieniapubliczne@cba.gov.pl
http://cba.gov.pl
http://bip.cba.gov.pl
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1. Przedmiotem zamówienia jest zakup monitorów do monitorowania infrastruktury sieciowej z podziałem na
dwa zadania tj.
Zadanie nr 1 – monitory w ilości 50 szt.
Zadanie nr 2 – monitory zarządzające w ilości 20 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 223 577.24 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa monitorów
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30234100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa monitorów w ilości 50 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / 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
Termin realizacji - do 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do 27.12.2018 r.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa monitorów zarządzających
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30234100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa monitorów zarządzających w ilości 20 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / 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
Termin realizacji - do 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do 27.12.2018 r.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
W związku z przyznaniem przez Ministerstwo Finansów dodatkowych środków na zakup sprzętu
komputerowego brak jest możliwości przeprowadzenia oraz realizację postępowania z zachowaniem terminów
określony w Pzp.
Przeprowadzenie oraz realizacja przedmiotowego postępowania wynika z konieczności pilnej
potrzeby doposażenia jednostek organizacyjnych CBA w duże monitory do monitoringu sieci oraz prac
programistycznych
W związku z powyższym zachodzi konieczność skrócenia ww. terminów na podstawie art. 43 ust. 2b pkt. 2
ustawy Pzp

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 200-454067

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
Część nr: 1

Nazwa:
Dostawa monitorów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
05/12/2018

V.2.2) Informacje o ofertach

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:454067-2018:TEXT:PL:HTML
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Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Komputronik Biznes Sp. z o.o.
Poznań
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 144 400.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Dostawa monitorów zarządzających

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:

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt III.1) Ogłoszenia oraz
wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć:
a) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ),
2. Wykonawca w terminie 3 dni od przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, winien
przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art.25
ust. 1 oraz informacji zawartych w JEDZ będzie żądał od Wykonawcy złożenia dokumentów określonych w
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w § 5 pkt 1)-9).
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 oraz informacji zawartych w JEDZ będzie żądał od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju
dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w § 5
pkt 1)-9).
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 oraz informacji zawartych w JEDZ będzie żądał od Wykonawcy przestawienia dokumentów określonych
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w § 5 pkt 1) - 9) w odniesieniu do tych
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podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na
którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
6. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
7. Przystępując do przetargu, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w
wysokości
Zadanie nr 1 - 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100),
Zadanie nr 2 - 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),
8. Ponadto Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą:
8.1 wypełniony Formularz ofertowy (o treści zgodnej z zalecanym wzorem formularza - załącznik nr 2 do
SIWZ).,
8.2 wypełniony opis przedmiotu zamówienia, oferowanego przez Wykonawcę sprzętu
Z podaniem konkretnych wartości parametrów. Zamawiający nie dopuszcza opisania oferowanych parametrów
na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp.
2. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której był zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 3 i 4 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.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej,opatrzoną przez wykonawcę odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
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02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/01/2019


