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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:6514-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Różny sprzęt komputerowy
2020/S 005-006514

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Biblioteka Śląska
Krajowy numer identyfikacyjny: 276878007
Adres pocztowy: pl. Rady Europy 1
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A
Kod pocztowy: 40-021
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Szczęśniak
E-mail: przetargi@bs.katowice.pl 
Tel.:  +48 32-20-83-875
Faks:  +48 32-20-83-720
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bs.katowice.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

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

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i stanowiskowej do długoterminowego zachowania i prezentacji
zdigitalizowanych zbiorów piśmiennictwa i obiektów 3D Biblioteki Śląskiej w Katowicach
Numer referencyjny: DDB.201.8.2019

II.1.2) Główny kod CPV
30236000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:przetargi@bs.katowice.pl
www.bs.katowice.pl
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie infrastruktury serwerowej i stanowiskowej do
długoterminowego zachowania i prezentacji zdigitalizowanych zbiorów piśmiennictwa i obiektów 3D Biblioteki
Śląskiej w Katowicach realizowana w ramach projektu pn.: Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie
zasobów instytucji kultury województwa śląskiego. Zamówienie podzielono na 2 (dwie) części w następujący
sposób:
1) zadanie 1 (część 1) – dostawa i wdrożenie infrastruktury stanowiskowej do długoterminowego zachowania i
prezentacji zdigitalizowanych zbiorów piśmiennictwa i obiektów 3D Biblioteki Śląskiej w Katowicach;
2) zadanie 2 (część 2) – dostawa i wdrożenie serwera kompresji do długoterminowego zachowania i prezentacji
zdigitalizowanych zbiorów piśmiennictwa i obiektów 3D Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1) Zadanie 1 – dostawa i wdrożenie infrastruktury stanowiskowej do długoterminowego zachowania i prezentacji
zdigitalizowanych zbiorów piśmiennictwa i obiektów 3D Biblioteki Śląskiej w Katowicach
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300
30231300
30213100
48000000
72265000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Katowice – Biblioteka Śląska

II.2.4) Opis zamówienia:
1) Zadanie 1 (część 1) – dostawa i wdrożenie infrastruktury stanowiskowej do długoterminowego zachowania i
prezentacji zdigitalizowanych zbiorów piśmiennictwa i obiektów 3D Biblioteki Śląskiej w Katowicach:
— sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla pracowni digitalizacyjnej,
— stacja robocza dla korektora – ilość 10 szt.,
— stacja robocza dla redaktora – ilość 4 szt.,
— komputer dla administratora – ilość 5 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8.1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji (G) / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy (T) / Waga: 20 %
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:
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RPSL.02.01.00-24-024F/17-00 Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków finansowych Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
2) Zadanie 2 – dostawa i wdrożenie serwera kompresji do długoterminowego zachowania i prezentacji
zdigitalizowanych zbiorów piśmiennictwa i obiektów 3D Biblioteki Śląskiej w Katowicach
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48822000
30231300
30233000
48000000
72265000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Katowice – Biblioteka Śląska

II.2.4) Opis zamówienia:
2) Zadanie 2 (część 2) – dostawa i wdrożenie serwera kompresji do długoterminowego zachowania i prezentacji
zdigitalizowanych zbiorów piśmiennictwa i obiektów 3D Biblioteki Śląskiej w Katowicach:
— serwer kompresji z oprogramowaniem,
— serwer kompresji z oprogramowaniem – ilość 1 szt.,
— instalacja i konfiguracja – ilość 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8.2 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji (G) / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostawy (T) / Waga: 20 %
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:
RPSL.02.01.00-24-024F/17-00 Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków finansowych Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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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 187-454030

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: 1

Część nr: 1

Nazwa:
Dostawa i wdrożenie infrastruktury stanowiskowej do długoterminowego zachowania i prezentacji
zdigitalizowanych zbiorów piśmiennictwa i obiektów 3D Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Dostawa i wdrożenie serwera kompresji do długoterminowego zachowania i prezentacji zdigitalizowanych
zbiorów piśmiennictwa i obiektów 3D Biblioteki Śląskiej w Katowicach

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

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

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:454030-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. 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.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. 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.
7. 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 albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w dziale VI ustawy Pzp.
9. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/01/2020

https://www.uzp.gov.pl/kio/

