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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Adres pocztowy: ul. Smyczkowa 10
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-678
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kamil Woźniak
E-mail: zamowienia@cpd.mswia.gov.pl
Tel.: +48 226017838
Faks: +48 226017898
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.cpd.mswia.gov.pl/zamowienia-publiczne
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Personalizacja dokumentów

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zakup sprzętu i oprogramowania oraz wykupienie serwisu/supportu dla posiadanego przez CPD MSWiA
sprzętu i oprogramowania.
Numer referencyjny: 6/CPD/PN/SPRZ_OPR_SERW/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
32422000 Elementy składowe sieci

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa całkowicie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego oraz
oprogramowania komputerowego wraz z wykupieniem autoryzowanego serwisu/suportu producenta dla potrzeb
Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.
Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części, zwanymi dalej ,,Częściami":
Część nr 1 1) Suport do macierzy NetApp na ul. Smyczkowej;
2) Suport dla urządzeń sieciowych i serwerów CISCO (LAN + UCS) na ul. Smyczkowej;
3) Suport Vmware na ul. Smyczkową.
Część nr 2 –
1) Zakup dodatkowych dysków do macierzy - 8 sztuk;
2) Zapora rdzenia - 2 sztuki;
3) Zapora brzegowa - 2 sztuki;
4) System zarządzania zaporami, w ilości - 1 sztuka;
5) Dostarczenie dodatkowych Access Pointów, w ilości - 8 sztuk;
6) Dostarczenie systemu monitoringu i zarządzania konfiguracją, w ilości - 1 sztuka;
7) Dostarczenie systemu backupu maszyn wirtualnych, w ilości - 1 sztuka;
8) Dostarczenie systemu analizowania logów, w ilości - 1 sztuka.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 950 000.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zakup wsparcia technicznego
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
72611000 Usługi w zakresie wsparcia technicznego

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, ul. Smyczkowa 10, 02-678 Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykupienie autoryzowanego serwisu/suportu producenta dla potrzeb Centrum
Personalizacji Dokumentów MSWiA. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający wymagania
techniczne sprzętu zawiera załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia parametry techniczne.
1) Suport do macierzy NetApp na ul. Smyczkowej;
2) Suport dla urządzeń sieciowych i serwerów CISCO (LAN + UCS) na ul. Smyczkowej;
3) Suport Vmware na ul. Smyczkową.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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
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II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, ul. Smyczkowa 10, 02-678 Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa całkowicie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego
oraz oprogramowania komputerowego dla potrzeb Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia określający wymagania techniczne sprzętu zawiera załącznik nr 2 do SIWZ Opis
przedmiotu zamówienia parametry techniczne.
1) Zakup dodatkowych dysków do macierzy - 8 sztuk;
2) Zapora rdzenia - 2 sztuki;
3) Zapora brzegowa - 2 sztuki;
4) System zarządzania zaporami, w ilości - 1 sztuka;
5) Dostarczenie dodatkowych Access Pointów, w ilości - 8 sztuk;
6) Dostarczenie systemu monitoringu i zarządzania konfiguracją, w ilości - 1 sztuka;
7) Dostarczenie systemu backupu maszyn wirtualnych, w ilości - 1 sztuka;
8) Dostarczenie systemu analizowania logów, w ilości - 1 sztuka.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wymagania w zakresie wartości technicznej systemu zarządzania zaporami
odnośnie integrację w środowisku wirtualnym VMware / Waga: 20pkt
Kryterium jakości - Nazwa: Wymagania w zakresie wartości technicznej systemu zarządzania zaporami
odnośnie utraty komunikacji / Waga: 20pkt
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

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
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IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 172-413760

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:
Zakup autoryzowanego serwisu/supportu, wykonywanego przez producentów NetApp, Cisco i Vmware
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
26/10/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: S&T Poland Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Postępu 21 D
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@snt.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 050 000.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2
Nazwa:
Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
27/10/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: S&T Poland Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Smyczkowa 10
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@snt.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 900 000.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
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. 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.
2. 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.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
4. 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
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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 ust. 6 pkt. 1) i 2) niniejszego rozdziału 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:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 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.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/11/2020

