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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:210717-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Komputery przenośne
2021/S 082-210717

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Krajowy numer identyfikacyjny: BBA-2.262.8.2021
Adres pocztowy: pl. Powstańców Warszawy 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 00-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Staśkiewicz
E-mail: zamowienia@uokik.gov.pl 
Tel.:  +48 225560199
Faks:  +48 228262030
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uokik.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uokik
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/uokik
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ochrona praw konkurencji i konsumentów

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Numer referencyjny: BBA-2.262.8.2021

II.1.2) Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego.
2. Zamówienie zostało podzielone na 4 części:
Cześć I:
— komputer przenośny typ 1 – 9 sztuk,
— stacja dokująca – 9 sztuk,
— monitor – 18 sztuk.
Część II:
— komputer przenośny typ 2 – 3 sztuki,
— komputer przenośny typ 3 – 1 sztuka.
Cześć III:
— komputer przenośny typ 4 – 1 sztuka.
Cześć IV:
— komputer przenośny typ 5 – 2 sztuki.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ) – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / dane techniczne oferowanego sprzętu”. W 
kolumnie oznaczonej nazwą „Minimalne wymagania zamawiającego”.
Zamawiający określił minimalne parametry techniczne, jakościowe i eksploatacyjne jakie musi spełniać 
oferowany sprzęt komputerowy oraz wymagane warunki realizacji zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia zamawiającemu gwarancji na sprzęt komputerowy będący 
przedmiotem zamówienia na okres i na warunkach określonych w załączniku nr 1.

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:
Dostawa komputerów przenośnych typ 1, stacji dokujących oraz monitorów
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30231300 Monitory ekranowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, pl. 
Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego.
Cześć I:
— komputer przenośny typ 1 – 9 sztuk,
— stacja dokująca – 9 sztuk,
— monitor – 18 sztuk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ) – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / dane techniczne oferowanego sprzętu”. W 
kolumnie oznaczonej nazwą „Minimalne wymagania zamawiającego”.
Zamawiający określił minimalne parametry techniczne, jakościowe i eksploatacyjne jakie musi spełniać 
oferowany sprzęt komputerowy oraz wymagane warunki realizacji zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia zamawiającemu gwarancji na sprzęt komputerowy będący 
przedmiotem zamówienia na okres i na warunkach określonych w załączniku nr 1 do SWZ oraz w 
Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 24 %
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczno-funkcjonalne / Waga: 16 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
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
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w całości dla części I – do 6 tygodni od dnia 
podpisania umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa komputerów przenośnych typ 2 i typ 3
Część nr: 2

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, pl. 
Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego.
Część II:
— komputer przenośny typ 2 – 3 sztuki,
— komputer przenośny typ 3 – 1 sztuka.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ) – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / dane techniczne oferowanego sprzętu”. W 
kolumnie oznaczonej nazwą „Minimalne wymagania zamawiającego”.
Zamawiający określił minimalne parametry techniczne, jakościowe i eksploatacyjne jakie musi spełniać 
oferowany sprzęt komputerowy oraz wymagane warunki realizacji zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia zamawiającemu gwarancji na sprzęt komputerowy będący 
przedmiotem zamówienia na okres i na warunkach określonych w załączniku nr 1 do SWZ oraz w 
Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 24 %
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczno-funkcjonalne / Waga: 16 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
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
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w całości dla części II – do 6 tygodni od dnia 
podpisania umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa komputera przenośnego typ 4
Część nr: 3

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, pl. 
Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego.
Cześć III:
— komputer przenośny typ 4 – 1 sztuka.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ) – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / dane techniczne oferowanego sprzętu”. W 
kolumnie oznaczonej nazwą „Minimalne wymagania zamawiającego”.
Zamawiający określił minimalne parametry techniczne, jakościowe i eksploatacyjne jakie musi spełniać 
oferowany sprzęt komputerowy oraz wymagane warunki realizacji zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia zamawiającemu gwarancji na sprzęt komputerowy będący 
przedmiotem zamówienia na okres i na warunkach określonych w załączniku nr 1 do SWZ oraz w 
Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / 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: 42
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
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w całości dla części III – do 6 tygodni od dnia 
podpisania umowy.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa komputerów przenośnych typ 5
Część nr: 4

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, pl. 
Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego.
Cześć IV:
— komputer przenośny typ 5 – 2 sztuki.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Specyfikacji Warunków 
Zamówienia (SWZ) – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia / dane techniczne oferowanego sprzętu”. W 
kolumnie oznaczonej nazwą „Minimalne wymagania zamawiającego”.
Zamawiający określił minimalne parametry techniczne, jakościowe i eksploatacyjne jakie musi spełniać 
oferowany sprzęt komputerowy oraz wymagane warunki realizacji zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia zamawiającemu gwarancji na sprzęt komputerowy będący 
przedmiotem zamówienia na okres i na warunkach określonych w załączniku nr 1 do SWZ oraz w 
Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / 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: 42
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
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w całości dla części IV – do 6 tygodni od dnia 
podpisania umowy.

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:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych również wykonywanych:
— dla części I minimum dwie dostawy sprzętu komputerowego o wartości nie niższej niż
100 000,00 zł brutto każda,
— dla części II minimum dwie dostawy sprzętu komputerowego o wartości nie niższej niż 50 000,00 PLN brutto 
każda,
— dla części III minimum dwie dostawy sprzętu komputerowego o wartości nie niższej niż 50 000,00 PLN brutto 
każda,
— dla części IV minimum dwie dostawy sprzętu komputerowego o wartości nie niższej niż 10 000,00 PLN brutto 
każda.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną cześć wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń 
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powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych minimum dwie dostawy sprzętu komputerowego o 
łącznej wartości części, na które wykonawca składa ofertę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi spełniać w 
całości co najmniej jeden z wykonawców lub podmiot trzeci, na zasoby którego powołują się wykonawcy.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 
ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie i na warunkach określonych w 
projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

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: 31/05/2021
Czas lokalny: 11:00

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: 28/08/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 31/05/2021
Czas lokalny: 11:15

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:
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1) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, 
wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz w 
art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy Pzp;
2) komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/uokik);
3) oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
4) dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać oferta:
1. formularz oferty – załącznik nr 5 do SWZ – odrębnie dla każdej części zamówienia,
2. Jednolity europejski dokument zamówienia,
3. przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w 1.2. lit. C części II SWZ,
4. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 3 lit D część II SWZ (jeżeli dotyczy – wypełniony i 
podpisany załącznik nr 6 do SWZ),
5. oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez mocodawcę 
lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 
Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z 
oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co 
innego.
6. Oświadczenie czy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego – wykonawca może zamieścić niniejsze oświadczenie w formularzu ofertowym lub też w 
odrębnym dokumencie.

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 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. 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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub treści SWZ na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie 
stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

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 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2021
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