
Ogłoszenie nr 500176981-N-2018 z dnia 26-07-2018 r. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej: Dostawa dwóch serwerów na potrzeby Ministerstwa Edukacji 
Narodowej 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 580980-N-2018 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Krajowy numer identyfikacyjny 17793900000, ul. al. Jana 
Chrystiana Szucha  25, 00918   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 474 242, 
e-mail de_men@men.gov.pl, faks 226 215 010. 
Adres strony internetowej (url): https://bip.men.gov.pl/ 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa dwóch serwerów na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DE-WZP.261.11.2018.JJ 

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch jednakowych serwerów na potrzeby 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został 
przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zwany 
dalej SOPZ), Załączniku nr 1A do SIWZ (Tabela techniczna zamówienia) oraz Załączniku nr 2 
do SIWZ (Istotne postanowienia umowy, zwane dalej IPU). 3. Wykonawca udziela 
Zamawiającemu gwarancji na serwery, ich podłączenie i konfigurację na okres minimum 36 
miesięcy. Zasady gwarancji zostały określone w Załączniku nr 2 do SIWZ (IPU) i Załączniku nr 
1A do SIWZ (Tabela techniczna zamówienia). 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie 



II.5) Główny Kod CPV: 48820000-2

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden 
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, 
z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W niniejszym postępowaniu, została złożona jedna oferta, która na 
podstawie art. 24 ust. 4 ustawy została uznana za odrzuconą. W związku z powyższym nie złożono 
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, tym samym zaistniały przesłanki z art. 93 ust. 1 pkt 1 
ustawy obligujące Zamawiającego do unieważnienia postępowania. 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


