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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:586595-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Aparatura do nagrywania lub powielania obrazu wideo
2021/S 223-586595

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
Krajowy numer identyfikacyjny: 6761787436
Adres pocztowy: ul. Wygrana 2
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-311
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Rajczyk
E-mail: alicja.rajczyk@kbf.krakow.pl 
Tel.:  +48 123542500
Faks:  +48 123542501
Adresy internetowe:
Główny adres: https://kbf.krakow.pl/
Adres profilu nabywcy: https://kbf.krakow.pl/zamowienia/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowe instytucje kultury

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa systemu multimedialnego rejestracji, edycji i dystrybucji materiałów audiowizualnych i ekranu LED na 
potrzeby studia online z uruchomieniem, szkoleniem i wsparciem technicznym
Numer referencyjny: DP-271-12/2021

II.1.2) Główny kod CPV
32333000 Aparatura do nagrywania lub powielania obrazu wideo

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa do Centrum Kongresowego ICE Kraków (adres: Kraków, 
ul. M. Konopnickiej 17) systemu multimedialnego rejestracji, edycji i dystrybucji materiałów audiowizualnych 
oraz wielkoformatowego ekranu LED na potrzeby studia online, wraz z montażem, integracją, uruchomieniem, 
szkoleniem i wsparciem technicznym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem 
wymaganych, minimalnych parametrów i wymagań technicznych i funkcjonalnych zawiera Opis przedmiotu 
zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

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

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 5 515 852.50 PLN

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa do Centrum Kongresowego ICE Kraków (adres: 
Kraków, ul. M. Konopnickiej 17) systemu multimedialnego rejestracji, edycji i dystrybucji materiałów 
audiowizualnych oraz wielkoformatowego ekranu LED na potrzeby studia online, wraz z montażem, integracją, 
uruchomieniem, szkoleniem i wsparciem technicznym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze 
wskazaniem wymaganych, minimalnych parametrów i wymagań technicznych i funkcjonalnych poszczególnych 
zamawianych urządzeń zawiera Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
Wykonawca musi zaoferować gwarancję na okres co najmniej 24 miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu 
umowy potwierdzonym podpisanym protokołem odbioru niezawierającym zastrzeżeń.
Warunki gwarancji i rękojmi określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 5 do 
SWZ)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowy pakiet wsparcia – helpdesk 24/7 / 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: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji:
1) dostawa i uruchomienie systemu multimedialnego i ekranu LED oraz szkolenia - 60 dni liczonym od zawarcia 
umowy, z zastrzeżeniem, iż termin nie może być późniejszy niż 15.12.2021
2) wsparcia techniczne - do 1 miesiąca od daty odbioru końcowego systemu, z zastrzeżeniem, iż okres i zakres 
trwania wsparcia technicznego stanowi jedno z kryterium oceny ofert

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)
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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: 2021/S 149-396039

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 nr: DZP/3160/2021

Nazwa:
Dostawa systemu multimedialnego rejestracji, edycji i dystrybucji materiałów audiowizualnych i ekranu LED na 
potrzeby studia online z uruchomieniem, szkoleniem i wsparciem technicznym

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
10/11/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
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: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SHADOK AV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Krajowy numer identyfikacyjny: 8291629852
Adres pocztowy: ul. Wolności 4
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Kod pocztowy: 41-806
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 677 235.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 750 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

Szacunkowa wartość zamówienia z uwzględnieniem zamówień dodatkowych - 5 515 852,50 zł, w tym 
szacunkowa wartość zamówienia będącego przedmiotem postępowania - 3 677 235,00 zł.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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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 224587701
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany 
na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym 
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” ustawy Pzp.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/11/2021
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