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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355692-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe
2021/S 134-355692

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Transportowy Dozór Techniczny
Adres pocztowy: Puławska 125
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-707
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Róża Rotter
E-mail: przetargi@tdt.gov.pl 
Tel.:  +48 224902902
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.tdt.gov.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.tdt.gov.pl/zamowienia-publiczne/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://bip.tdt.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
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: dozór techniczny w zakresie transportu

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa komputerów, sprzętu komputerowego i oprogramowania
Numer referencyjny: ZP 15/2021

II.1.2) Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów, sprzętu komputerowego i oprogramowania. Zamówienia 
zostało podzielone na następujące części:
— część I: komputery,
— część II: drukarki,
— część III: monitory,
— część IV: oprogramowanie,
— część V: podzespoły/akcesoria,
— część VI: sprzęt sieciowy,
— część VII: wsparcie dla oprogramowania,
— część VIII: urządzenie wielofunkcyjne,
— część IX: drukarki i skanery do EZD.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część I Komputery
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie

II.2.4) Opis zamówienia:
Część I: komputery:
— komputer przenośny wraz ze stacją dokującą – szt. 181,
— komputer przenośny wraz ze stacją dokującą – szt. 12,
— komputer przenośny wraz ze stacją dokującą – szt. 5,
— komputer przenośny – szt. 80,
— komputer tablet – urządzenie hybrydowe wraz ze stacją dokującą – szt. 2,
— komputer stacjonarny all-in-one – szt. 31.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część II: drukarki
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie

II.2.4) Opis zamówienia:
Część II: drukarki:
— drukarka laserowa – szt. 100,
— tonery do drukarki laserowej – szt. 100.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część III: monitory
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie

II.2.4) Opis zamówienia:
Część III: monitory:
— monitor lcd 4k – 17 szt.,
— monitor lcd 4k – 30 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część IV: oprogramowanie
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie

II.2.4) Opis zamówienia:
Część IV: oprogramowanie:
— oprogramowanie biurowe – 232 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 7
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część V: podzespoły/akcesoria
Część nr: 5
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30232000 Sprzęt peryferyjny

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie

II.2.4) Opis zamówienia:
Część V: podzespoły/akcesoria:
— pendrive – 50 szt.,
— kabel rj45 sftp cat6a – 50 szt.,
— dysk zewnętrzny hdd – 4 szt.,
— podkładka pod mysz – 100 szt.,
— drukarka etykiet – 1 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część VI: sprzęt sieciowy
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48820000 Serwery

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie

II.2.4) Opis zamówienia:
Część VI: sprzęt sieciowy:
— wkładki do przełączników Aruba – 30 szt.,
— moduł dystrybucji zasilania (PDU) do montażu w szafie 19" – 2 szt.,
— system ochrony poczty email – 2 szt.,
— usługa wdrożenia,
— usługa wsparcia,
— dostawa voucherów szkoleniowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część VII: wsparcie dla oprogramowania
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72610000 Usługi dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie

II.2.4) Opis zamówienia:
Część VII: wsparcie dla oprogramowania:
— wsparcie dla Veeam Backup & Replication Enterprise – 36 miesięcy,
— wsparcie dla systemu równoważenia ruchu KEMP VLM-200 – 12 miesięcy,
— wsparcie dla CodeTwo Exchange Rules Pro – 36 miesięcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
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

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Część VIII: urządzenie wielofunkcyjne
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30121430 Cyfrowe urządzenia powielające

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie

II.2.4) Opis zamówienia:
Część VIII: urządzenie wielofunkcyjne:
— urządzenie wielofunkcyjne/kserokopiarka – 1 szt.,
— dodatkowe dwa komplety tonerów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część IX: drukarki i skanery do EZD
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie

II.2.4) Opis zamówienia:
Część IX: drukarki i skanery do EZD:
— skaner dokumentów czytnik kodów kreskowych – 4 szt.,
— czytnik kodów kreskowych (wymagania minimalne) – 4 szt.,
— drukarka kodów kreskowych) – 4 szt.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
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

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej:
a) dotyczy części I komputery:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych 
wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
to w tym okresie) wykonał lub wykonuje co najmniej dwie dostawy (dwie odrębne umowy zobowiązaniowe) w 
zakresie dostawy komputerów o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto każda.
Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs publikowany 
przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony 
kurs przed tym dniem.
W przypadku wykazania się przez wykonawcę doświadczeniem w zakresie dostawy/usługi wykonywanej 
(będącej w trakcie realizacji), zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert 
część dostawy została wykonana w wymaganym czasie i zakresie;
b) dotyczy części VI sprzęt sieciowy.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca:
— wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, (a 
jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał lub wykonuje co najmniej dwie 
dostawy (dwie odrębne umowy zobowiązaniowe) w zakresie dostawy sprzętu sieciowego o wartości co najmniej 
100 000,00 PLN brutto każda,
— wykaże, iż będzie dysponował przez cały okres realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą pełniącą 
funkcję konsultanta posiadającego certyfikat inżyniera systemowego wydany przez producenta klastra urządzeń 
antyspamowych dostarczonych w ramach zamówienia.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, 
wykonawcę w stosunku do którego zaistnieją przesłanki o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z dokumentami zamówienia.
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III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 09:00

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: 07/11/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego miniPortal.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Składanie ofert odbywa się w całości drogą elektroniczną przy użyciu: miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl),
EPUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal), komunikacja odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://
miniportal.uzp.gov.pl),
EPUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej (przetargi@tdt.gov.pl ) – przy czym 
ten sposób komunikacji nie jest dopuszczalny dla złożenia oferty oraz dokumentów składanych wraz 
z ofertą. Zamawiający zastosuje podstawy wykluczenia o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 
Zamawiający prowadzi postępowanie z wykorzystaniem procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy 
Pzp. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składane jest wraz z ofertą na formularzu 
Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

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