
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Dostawy

Dostawa eksponatu Model sieci neuronowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Centrum Nauki Kopernik

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140603313

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Wybrzeże Kościuszkowskie 20

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-390

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 22 596 41 11

1.4.8.) Numer faksu: 22 596 41 13

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kopernik.org.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopernik.org.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytucje kultury wpisane do RIK

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61028fbb-65f6-11eb-86b1-a64936a8669f

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00239668/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-10-20 15:35

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO
ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Nie

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej:
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Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe
kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz
upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”, oraz Porozumienia o
partnerstwie, zawartego 26 listopada 2019 roku między Ministrem Cyfryzacji a NASK-PIB i
Centrum Nauki Kopernik.

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy
w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 2 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa eksponatu Model sieci neuronowej

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest wytworzenie, dostawa i montaż eksponatu dotyczącego zasad
działania narzędzi sztucznej inteligencji. Eksponat miałby przybliżyć zwiedzającym jedno z
głównych narzędzi zaliczanych do sztucznej inteligencji – sieć neuronową. Jest to złożone i
skomplikowane narzędzie, którego zasadę działania Zamawiający chciałby zaprezentować na
wystawie w możliwie prosty sposób, zapewniając zwiedzającym jego samodzielne
eksplorowanie. Zamawiającemu zależy na stworzeniu sytuacji, w której zwiedzający ma
możliwość dostarczenia sieci neuronowej jakiegoś materiału do analizy, zaobserwowaniu
przebiegu procesu analizy i otrzymaniu wyniku końcowego. Niezwykle ważna przy tym jest
prosta, intuicyjna interakcja, klarowny przekaz i troska o wysokie walory estetyczne eksponatu.
Przybliżona przestrzeń przeznaczona na eksponat: 3 x 1,8 x 3,5 m (dł. x szer. x wys.)

3.9.) Główny kod CPV: 92312200-3 - Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy,
animatorów kultury oraz pozostałych artystów

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-03-05

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-08-20

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w
art. 58 ust. 2 ustawy): PANGENERATOR - BARSZCZEWSKI CYBULSKI GOLIŃSKI KOŹNIEWSKI
SP.J.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5252662588

4.3.3.) Ulica: Ks. Jerzego Popiełuszki 1/6

4.3.4.) Miejscowość: Warszawa
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4.3.5.) Kod pocztowy: 01-786

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 180000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00014862/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-09-30

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Dokonano zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z dnia 20 sierpnia 2021 roku do dnia 30
września 2021 roku bowiem w wyniku nie zapewnienia odpowiednio zabezpieczonej przestrzeni
w celu przechowania Eksponatu, z powodu przedłużającego się remontu przestrzeni wystaw w
siedzibie CNK, a w konsekwencji brakiem możliwości jej udostępnienia Wykonawcy w celu
montażu Eksponatu w ustalonym pierwotnie terminie.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości umowy nie później niż do dnia 30 września
2021 roku.
Etap III- realizacja Eksponatu oraz jego dostawa i instalacja w CNK - nie później niż do dnia 25
września 2021 roku.
Etap IV- szkolenie pracowników CNK oraz przekazanie dokumentacji technicznej- nie później
niż do dnia 30 września 2021 roku.

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 180000 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie
wymagania:

nie dotyczy
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SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne”
(KEI) realizowanego na podstawie Porozumienia z dnia 7 grudnia 2017 roku (nr POPC.03.04.00-
00-0001/17-00) o dofinansowanie projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe
kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.4 „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz
upowszechniania korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych”, oraz Porozumienia o
partnerstwie na rzecz wspólnej realizacji Projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne”,
zawartego 26 listopada 2019 roku między Ministrem Cyfryzacji a NASK-PIB i Centrum Nauki
Kopernik.
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