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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2531-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Serwery
2023/S 002-002531

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: 000001258
Adres pocztowy: Banacha 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 02-097
Państwo: Polska
E-mail: zamowieniapubliczne@mimuw.edu.pl 
Tel.:  +48 225544220
Faks:  +48 225544700
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.mimuw.edu.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.mimuw.edu.pl/zamowienia-publiczne/przetarg-nieograniczony-wmimzp-37147-102022-
na-dostawe-serwera-dla-wmimuw
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/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa serwera dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
Numer referencyjny: WMIM/ZP-371/47-10/2022

II.1.2) Główny kod CPV
48820000 Serwery

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 48 000.00 PLN

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera zwanego dalej "Sprzętem".
2. Sprzęt musi spełniać wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji Producenta na rynek polski. 
Wszystkie elementy dostarczonego Sprzętu muszą być fabrycznie nowe (nieużywane), być produktami 
Producenta Sprzętu lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją Producenta.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
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.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu. Zamawiający wykluczy 
Wykonawcę:
1) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp;
2) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp;
3) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z 
dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 
sytuację na Ukrainie (Dz.Urz. UE nr L 229 z 31 lipca 2014 r., str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w 
brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 
(Dz.Urz. UE nr L 111 z 8 kwietnia 2022 r., str. 1),
4) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
A. Dokumenty składane wraz z ofertą:
1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, zwane dalej jednolitym dokumentem lub JEDZ, 
przy czym jednolity dokument sporządza się zgodnie ze wzorem standardowego formularza, określonym w 
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) nr 2016/7 z 05.01.2016 r. (Dz.Urz. UE L 3 z dnia 6 
stycznia 2016 r. str. 16);
2. Oświadczenie Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 5k 
rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. Pełnomocnictwo - jeżeli Wykonawca samodzielnie składający ofertę jest reprezentowany przez 
pełnomocnika.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego.
5. W przypadku polegania na zdolności zawodowej podmiotu udostępniającego zasoby - zobowiązanie tego 
podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub 
inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tego podmiotu.
B. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została 
najwyżej oceniona, złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, w zakresie art. 
108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp;
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp;
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp;
4) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych oświadczeniach wymienionych w części A ust. 
1 i 2, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdziale IX ust. 1 
i 2 SWZ;
5) wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy 
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane.
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu 
dotyczący zdolności zawodowej. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, w tym okresie 
– należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia obejmujące swoim zakresem dostawę serwerów o wartości 
każdej co najmniej 40 000 zł netto.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz dostaw wykonanych, o którym mowa w lit. B pkt 5 w sekcji III.1.1 ogłoszenia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Umowa będzie realizowany w sposób określony w Załączniku nr 5 do SWZ [Wzór umowy]

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu stanowi jeden serwer na potrzeby realizacji projektu, o 
określonym harmonogramie.
Artykuł 27 ust. 3. Dyrektywy 2014/24/UE umożliwia skrócenie terminu składania ofert do co najmniej 15 dni 
od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu. Przy czym należy podkreślić, że w motywie ustawodawca unijny 
wyraźnie wskazał, że „[…] nie musi to być wyjątkowo pilna konieczność spowodowana okolicznościami, których 
instytucja zamawiająca nie może przewidzieć i których nie można jej przypisać”.
Przedmiotem zamówienia jest pojedynczy serwer, a udział w postępowaniu nie wymaga spełniania 
ponadstandardowych warunków. Dlatego skrócony termin jest wystarczający do przygotowania i złożenia oferty 
przez wszystkich zainteresowanych Wykonawców.

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: 20/01/2023
Czas lokalny: 10:00

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: 19/04/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/01/2023
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
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Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na stronie 
miniPortalu.

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:

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 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX 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. 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 zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
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elektronicznej lub 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2022
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