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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385016-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kalisz: Urządzenia multimedialne
2019/S 156-385016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Miasto Kalisz
250855877
Główny Rynek 20
Kalisz
62-800
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Wojtczak
Tel.:  +48 627654482
E-mail: jwojtczak@um.kalisz.pl 
Kod NUTS: PL416
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kalisz.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu i urządzeń w celu utworzenia ekspozycji poświęconej dziedzictwu historyczno-kulturowemu
Kalisza i regionu w pomieszczeniach zabytkowego ratusza miejskiego
Numer referencyjny: WRM.271.01.12.2019

II.1.2) Główny kod CPV
32322000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:jwojtczak@um.kalisz.pl
http://www.kalisz.pl
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1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa sprzętu i urządzeń w celu utworzenia ekspozycji
poświęconej dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu w pomieszczeniach zabytkowego ratusza
miejskiego.
2. Postępowanie, którego dotyczyło niniejsze ogłoszenie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.
zm., zwaną w niniejszym ogłoszeniu „ustawą” lub „ustawą Pzp”).
3. Postępowanie, którego dotyczyło niniejsze ogłoszenie prowadzone było wyłącznie w formie elektronicznej
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem
https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl, zwanej w niniejszym ogłoszeniu „Platformą”.
4. Adres poczty elektronicznej podany w pkt I.1) niniejszego ogłoszenia nie służył do porozumiewania się
Zamawiającego z Wykonawcami w postępowaniu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 524 887.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30231320
30231300
30200000
38652100
38651600
31524000
32342412
32343000
38653400
32351200
30121420
31711310
32333100
32420000
30237280
32580000
32581100
32417000
42991230
30216130

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL416
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia zabytkowego ratusza miejskiego przy Głównym Rynku 20, 62-800 Kalisz, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:

https://miastokalisz.ezamawiajacy.pl
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1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa sprzętu i urządzeń niezbędnych do uruchomienia
ekspozycji poświęconej dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu w pomieszczeniach
zabytkowego ratusza miejskiego, a w szczególności części multimedialnej ekspozycji.
2. Dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia sprzęt i urządzenia zostaną wykorzystane do przedstawienia
treści merytorycznych między innymi w celu utworzenia następujących ekspozycji: „Zabudowa wozu
rzymskiego”, „Plansza multimedialna dla dzieci”, „Multimedialne puzzle dla dzieci”, „Przymierzalnia wirtualnych
strojów”, „Skryptorium”, „Wirtualne okno”, „Multimedialne zwiedzanie wieży ratuszowej”, „Wirtualne okno”,
„Strażnik czasu”.
3. W związku powyższym w ramach przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa między innymi: monitorów
dotykowych i bezszwowych, minikomputerów, projektorów, głośników, ekranów projekcyjnych i prezentacyjnych,
mikrofonów, słuchawek, kamer monitoringu, urządzeń komputerowych i sieciowych, wzmacniaczy, gablot z
monitorami transparentnymi, oświetlenia służącego celom ekspozycyjnym, urządzeń do systemu biletowego,
urządzeń do systemu audioprzewodników/a, urządzeń służących do monitoringu ekspozycji.
4. Opracowanie treści merytorycznych nie stanowi przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady na dostarczony przedmiot
zamówienia na okres nie krótszy niż 2 lata, szczegółowe w informacje w tym zakresie zawarte zostały w SIWZ.
Okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi za wady stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia
zawarte zostały w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną w niniejszym ogłoszeniu „SIWZ”) i
załącznikach do niej, w szczególności w załączniku pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” i projekcie
umowy.
7. Dostawa przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie nie późniejszym niż do dnia 23.9.2019 r. Przez
dostawę należy rozumieć dostawę, rozładunek, montaż i uruchomienie sprzętu i urządzeń stanowiących
przedmiot zamówienia we wskazanych pomieszczeniach Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800
Kalisz, POLSKA.
8. Zamówienie, będące przedmiotem postępowania, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie współfinansowane
będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznanych w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń
zabytkowego budynku ratusza miejskiego na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu
Kalisza i regionu”, numer projektu: RPWP.04.04.04-30-0006/16-00 (zwanego w niniejszym ogłoszeniu
„Projektem”).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Depozyt sprzętu / Waga: 10
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWP.04.04.04-30-0006/16-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
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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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 084-199022

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:
16/07/2019

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
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: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
TDC Polska Sp. z o.o.
300853199
ul. Warszawska 53
Poznań
61-028
Polska
Kod NUTS: PL415
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 524 887.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 541 483.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

Kwoty, o których mowa w pkt II.1.7 i V.2.4 niniejszego ogłoszenia (odpowiednio w rubrykach „Całkowita wartość
zamówienia (bez VAT)”, „Początkowa szacunkowa wartość zamówienia/części (bez VAT)”) zostały wyliczone
zgodnie z dyspozycją art. 32 ust. 4 ustawy Pzp dotyczącego wyliczenia wartości zamówienia udzielanego w

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:199022-2019:TEXT:PL:HTML
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częściach. Szacunkowa wartość zamówienia postępowania, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie wynosi 1 402
531,00 PLN.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje 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.
2. 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.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
4. 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.
5. Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) 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 zdanie drugie ustawy
Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) 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.
6. Szczegółowe regulacje dotyczące składania odwołań, a także innych środków ochrony prawnej zawarte są w
ustawie Prawo zamówień publicznych, a w szczególności w jej Dziale VI.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019


