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Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach
dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Polska-Warszawa: Serwery komputerowe

2020/S 250-624307

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Warszawska, Centrum Informatyzacji Politechniki
Warszawskiej 
Adres pocztowy: pl. Politechniki 1 
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa 
Kod pocztowy: 00-661 
Państwo: Polska 
E-mail: zp.ci@pw.edu.pl 
Adresy internetowe:  
Główny adres: https://www.ci.pw.edu.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Dostawa serwerów i przełączników SAN
Numer referencyjny: CI.ZP.261.11.2020

II.1.2) Główny kod CPV
48822000 Serwery komputerowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i przełączników SAN.
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders
https://ted.europa.eu/TED/misc/news.do
mailto:zp.ci@pw.edu.pl?subject=TED
https://www.ci.pw.edu.pl/
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

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

II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

32424000 Infrastruktura sieciowa
II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Politechnika Warszawska
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa
Serwerownia, pok. 30.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i przełączników SAN.
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Dostawy / Waga: 25 %
Kryterium jakości - Nazwa: Okres Gwarancji Producenta / Waga: 15 %
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
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt 7 Pzp.
Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium o wartości 50
000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura ograniczona
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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 240-592944

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

Nazwa:
Dostawa serwerów i przełączników SAN
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:592944-2020:TEXT:PL:HTML
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VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę serwerów i
przełączników SAN, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) w zw. z art. 146 ust. 6 w zw. z
art. 7 ust. 1 PZP, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
W dniu 16 grudnia 2020 r. Zamawiający zauważył, że opublikowane Ogłoszenie o
zamówieniu zawiera błąd w Sekcji IV: Procedura pkt 1.1) Rodzaj procedury. W treści
Ogłoszenia została podana Procedura ograniczona, podczas gdy Zamawiający w treści
SIWZ wskazał tryb przetargu nieograniczonego i taka też była jego wola. W związku z
zaistniała omyłką, Zamawiający podjął czynności mające na celu usunięcie
powyższego błędu. Dlatego też, w dniu 16 grudnia 2020 r. przesłał Sprostowanie do
Ogłoszenia o zamówieniu (numer wewnętrzny 20-639607-001). W dniu 17 grudnia
2020 r. Zamawiający otrzymał z TED – tenders electronic daily informację o odmowie
publikacji ww. Sprostowania, o następującej treści:
„Otrzymaliśmy Państwa modyfikację dotyczącą między innymi zmiany procedury z
ograniczonej na otwartą. Informujemy, że niedozwolona jest zmiana procedury za
pomocą modyfikacji. Jeśli życzą sobie Państwo poprawić ten błąd, to można to zrobić
wyłącznie unieważniając ogłoszenie nr 2020/S 240-592944 z błędnie wybranym
rodzajem procedury i przesyłając do publikacji nowe – wypełnione poprawnie.”.
Z przyczyn niejako „technicznych”, Zamawiający nie ma możliwości modyfikacji treści
ogłoszenia w zakresie procedury (trybu postępowania), mimo iż PZP na podstawie art.
11c oraz art. 12a przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w ogłoszeniu o
zamówieniu. Zatem jedynym rozwiązaniem usunięcia popełnionego przez
Zamawiającego błędu jest publikacja nowego ogłoszenia – co wiąże się w
rzeczywistości z wszczęciem nowego postępowania (inna data wszczęcia
postępowania, inny numer ogłoszenia) i unieważnieniem obecnego.
W związku z powyższym, pomiędzy treścią Ogłoszenia o zamówieniu a treścią SIWZ
nastąpiła rozbieżność. Pomimo, iż Zamawiający podjął działania polegające na
usunięciu tej rozbieżności, nie może jej usunąć przy zastosowaniu procedur
wynikających z PZP.
Zamawiający stwierdza, że wadliwość dotyczy dwóch jego czynności: sporządzenia
ogłoszenia o zamówieniu i sporządzenia treści SIWZ. Wada sprowadza się do
rozbieżności pomiędzy ogłoszeniem, w którym Zamawiający wskazał tryb
postępowania: ograniczony, a treścią SIWZ – w której wskazał jako tryb postępowania:
przetarg nieograniczony. Rozbieżność pomiędzy ogłoszeniem a SIWZ narusza
przepisy PZP.
Zamawiający nie ma możliwości modyfikacji treści ogłoszenia w zakresie wskazanego
trybu postępowania (procedury). A zmiana treści SIWZ jest niemożliwa, gdyż
Zamawiający chce przeprowadzić niniejsze postępowanie w trybie przetargu
nieograniczonego.Zamawiający analizując przesłanki unieważnienia wynikające z art.
92 ust. 1 pkt 7) PP doszedł do wniosku, że stwierdzone naruszenie mogłoby mieć
wpływ na wynik postępowania. Bowiem na skutek zaistniałej rozbieżności,
Zamawiający mógł doprowadzić do naruszenia zasady konkurencyjności, ponieważ
tryb postępowania ma wpływ na ilość Wykonawców, którzy mieliby zamiar złożyć
ofertę. W przypadku, gdyby doszło do otwarcia ofert, postępowania tego i tak nie
dałoby się przeprowadzić ze względu na wskazane dwie inne procedury. W związku z
powyższym, Zamawiający i tak musiałby unieważnić niniejsze postępowanie.
Reasumując, należy stwierdzić, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do
usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnienie umowy w
sprawie zamówienia publicznego, a tym samym podlega unieważnieniu.

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

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:592944-2020:TEXT:PL:HTML
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Kod pocztowy: 02-676 
Państwo: Polska 
Tel.: +48 224587840 
Faks: +48 224587800

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 
Tel.: +48 224587840 
Faks: +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1) Wykonawcy i
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej
określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. 2) Środki ochrony prawnej
wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
PZP. 3) Środki ochrony prawnej przysługują 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. 4) 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. 5) Odwołanie wnosi się do
Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju
podpisu. 6) 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.

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 
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.: +48 224587801 
Faks: +48 224587803 
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/12/2020

mailto:uzp@uzp.gov.pl?subject=TED
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