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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:57737-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Urządzenia komputerowe
2019/S 026-057737
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
ul. Sławkowska 17
Kraków
31-016
Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Grabowska
E-mail: grabowska@isez.pan.krakow.pl
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.isez.pan.krakow.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka Polskiej Akademi Nauk

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: naukowa

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawy sprzętu multimedialnego oraz informatycznego wraz z montażem i uruchomieniem w ramach zadania
pod nazwą „Otwarte zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych”
Numer referencyjny: ZPU 1/18

II.1.2)

Główny kod CPV
30200000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego oraz informatycznego wraz z montażem
i uruchomieniem w ramach zadania pod nazwą „Otwarte zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów
Naukowych” realizowanego w ramach Programu: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2: E-
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administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego,
Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i
zasobów nauki”, Typ II Projektu: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki.Zadanie realizowane jest na podstawie
umowy o dofinansowanie.
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do SIWZ –
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na części w rozumieniu art. 2
pkt 6) ustawy Pzp.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 558 716.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30230000
32321200
30216110
32322000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
ul. Sławkowska 17
31-016, Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zestaw Komputerowy do digitalizacji – zestaw do fotografii bezkręgowce,
2. Zestaw Komputerowy do digitalizacji – zestaw do fotografii kręgowce,
3. Zestaw Komputerowy do digitalizacji – zestaw do fotografii Muzeum,
4. Zestaw Komputerowy do digitalizacji – zestaw do obróbki graficznej – bezkręgowce,
5. Zestaw Komputerowy do digitalizacji – zestaw do obróbki graficznej – kręgowce,
6. Zestaw Komputerowy do digitalizacji – zestaw do obróbki graficznej Muzeum,
7. Zestaw do digitalizacji – mikroskop biologiczny – Bezkręgowce,
8. Zestaw do digitalizacji – Mikroskop stereoskopowy Rodzaj nr 1 – Bezkręgowce,
9. Zestaw do digitalizacji – Mikroskop stereoskopowy – Rodzaj nr 2
– 1 szt. dla Kręgowce,
– 1 szt. dla Muzeum.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji / Waga: 45 %
Cena - Waga: 45 %

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Program: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2: E-administracja i otwarty rząd”,
Działanie nr 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.1
Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, Typ II
Projektu:Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki
II.2.14)

Informacje dodatkowe

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.1.6)

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: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 218-498298

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/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
30/01/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
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: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Pro Foto Cyryl Przybyszewski
ul. Jana Krzysztofa Kluka 31
Szczecin
71-499
Polska
E-mail: biuro@mikroskop.com.pl
Kod NUTS: PL213
Adres internetowy: https://mikroskop.com.pl/ofirmie.html
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Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 558 716.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Podwykonawca: CARL Zeiss Sp .z o.o.
Zakres podwykonawstwa: Instalacja i przeprowadzenie szkolenia oraz realizacja świadczeń gwarancyjnych
przez autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/odwolanie-dokrajowej-izby-odwolawczej/UZP

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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.
Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez
Wykonawcę wnosi się do Prezesa Izby w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę
podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby.
Prezes Izby udostępnia na stronie internetowej Urzędu odnośnik do usług elektronicznych pozwalających na
wniesienie w postaci elektronicznej dokumentów, o których mowa w ust. 5.
Odwołanie
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/odwolanie-do-krajowej-izbyodwolawczej/UZP
Przystąpienie do odwołania
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/przystapienie-do-postepowaniaodwolawczego-do-krajowej-izby-odwolawczej/UZP
Korespondencja dotycząca spraw odwoławczych
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/korespondencja-do-krajowej-izbyodwolawczej-dotyczaca-spraw-odwolawczych/UZP
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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.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, treści postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od
dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 8 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.
Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli
Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Odwołanie wraz z załącznikami oraz kopia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub dokumentacja postępowania w postaci elektronicznej, a także inne pisma składane w sprawie oraz pisma
przekazywane przez Izbę w związku z wniesionym odwołaniem, stanowią akta sprawy odwoławczej.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa
Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi.
Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie
zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także
wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub części.
Pozostałe regulacje dot. środków ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/odwolanie-dokrajowej-izby-odwolawczej/UZP

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/02/2019
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