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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:515788-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Komputery osobiste
2019/S 211-515788

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Adres pocztowy: ul. Szamocka 3, 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 01-748
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Kamila Porębska
E-mail: SekretariatDZP@zus.pl 
Tel.:  +49 226671714
Faks:  +49 226671733
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zus.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ubezpieczenia społeczne

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z wyposażeniem dodatkowym
Numer referencyjny: TZ/271/37/18

II.1.2) Główny kod CPV
30213000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komputerów stacjonarnych i przenośnych wraz z wyposażeniem
dodatkowym.

mailto:SekretariatDZP@zus.pl
http://www.zus.pl
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II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 13 140 285.22 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych z systemem operacyjnym i wyposażeniem dodatkowym oraz
monitorów
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrala ZUS w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5 i 43 oddziały ZUS na terenie Polski.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:
— 1 865 sztuk komputerów stacjonarnych – typ B z systemem operacyjnym i wyposażeniem dodatkowym,
— 2 500 sztuk monitorów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przekątna monitora / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Wielkość plamki / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Pojemność dysku SSD / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Długość gwarancji na sprzęt / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje uprawnienie do jednostronnego rozszerzenia przedmiotu dostawy w zakresie do 500
sztuk takich samych monitorów.
Prawo opcji zostanie uruchomione w zależności od potrzeb kadrowych Zamawiającego, analizy usterkowości
posiadanego sprzętu i jej wpływu na konieczność wymiany posiadanych monitorów.
Korzystanie z uruchomienia prawa opcji nastąpi na zasadach wskazanych we wzorze umowy, stanowiącej
załącznik nr 3B do SIWZ.
Miejsce dostawy – Centrala ZUS, Warszawa, ul. Szamocka 3, 5.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin wykonania części B zamówienia - do 60 dni od daty podpisania umowy.
Dodatkowy kod CPV:
30231300-0 – monitory ekranowe,
30237000-9 – części, akcesoria i wyroby do komputerów.

Sekcja IV: Procedura
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IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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 184-415643

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
Zamówienie nr: TZ/271/37/18

Część nr: 2

Nazwa:
Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych z systemem operacyjnym i wyposażeniem dodatkowym oraz
monitorów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
17/10/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
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: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Konsorcjum firm: Innovation In Technology Sp. z o.o. (lider)
Adres pocztowy: Śliwkowa 1, Niekanin
Miejscowość: Kołobrzeg
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 78-100
Państwo: Polska
E-mail: info@iitech.pl 
Tel.:  +48 943544975
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Towarzystwo Handlowe Alplast Sp. z o.o. Sp.k. (Partner)

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415643-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:info@iitech.pl
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Adres pocztowy: Śliwkowa 1, Niekanin
Miejscowość: Kołobrzeg
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 78-100
Państwo: Polska
E-mail: info@iitech.pl 
Tel.:  +48 943544975
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 322 693.75 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 532 870.00 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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

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 danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują
środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy – Środki ochrony prawnej.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. 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
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

mailto:info@iitech.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –
jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób;
2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec SIWZ;
3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone
w pkt 10.6.1. i 10.6.2 powyżej.
7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu faksem – wyłącznie
na numer +48 226671733/36, lub drogą elektroniczną – wyłącznie na adres: SekretariatDZP@zus.pl .

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/10/2019
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