
Dz.U./S S82
27/04/2022
221118-2022-PL

1 / 4

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:221118-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
2022/S 082-221118

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Centrum Nauki Kopernik
Krajowy numer identyfikacyjny: 7010025769
Adres pocztowy: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-390
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Giemza
E-mail: przetargi@kopernik.org.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.kopernik.org.pl/
Adres profilu nabywcy: https://kopernik.logintrade.net/rejestracja/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytucja kultury, wpisana do RIK prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr 02/06

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

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup Systemu projekcji sferycznej OmniGlobe 60.
Numer referencyjny: PZP.260.20.2022.JG

II.1.2) Główny kod CPV
32500000 Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup Systemu projekcji sferycznej OmniGlobe 60.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w:
Załącznik nr 1a-b - opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 2 - istotne postanowienia umowy (wzór umowy);

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
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II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 957 000.00 EUR

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest system sferycznej projekcji wewnętrznej OmniGlobe 60, wyprodukowany przez 
firmę Globoccess, szczegółowo opisany w Załączniku nr 1a, 1b.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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:
POPC.03.04.00-00-0001/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z 

następującego powodu:
• ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej

Wyjaśnienie:
Tworząc wystawę Przyszłość jest dziś, Centrum Nauki Kopernik określiło potrzebę pozyskania eksponatów 
o wyjątkowym charakterze – tzw. eksponatów ikonicznych, których zarówno treść, jak i forma przekazu, 
stanowić będą nową jakość, wykraczającą poza rozwiązania stosowane dotychczas w projektowaniu i produkcji 
eksponatów. W przypadku systemu OmniGlobe 60 zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego 
wykonawcę, ponieważ przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych, w tym praw własności 
intelektualnej. Parametry zamówienia wynikają z unikalności zastosowanych rozwiązań technologicznych - nie 
są opisywane przez Zamawiającego i w związku z tym nie stanowią sztucznego zawężenia w celu ograniczania 
konkurencji. Będący przedmiotem zamówienia system projekcji sferycznej w pełni odpowiada na potrzeby CNK. 
Treści prezentowane za pośrednictwem systemu są kluczowym punktem narracji całego modułu pn. Misja: 
Ziemia, wchodzącego w skład wystawy Przyszłość jest dziś. Zaawansowana technologia projekcyjna istotnie 
rozszerzy ofertę Centrum w zakresie sposobów prezentowania treści popularnonaukowych (forma) oraz ich 
tematyki.W ocenie przydatności i opłacalności poszczególnych rozwiązań dla CNK kluczowe były następujące 
parametry:
- przestrzeń niezbędna do zainstalowania systemu projekcyjnego (ograniczona w aranżowanej przestrzeni 
wystawy Przyszłość jest dziś)
- podstawowe parametry obrazu, takie jak rozdzielczość i jasność
- pobór prądu, wynikający z mocy zastosowanych urządzeń
- dostępność treści merytorycznych, gotowych do zaprezentowania odbiorcom
Wybrany system projekcji sferycznej OmniGlobe 60 nie wymaga wykorzystania dużej przestrzeni, jak ma 
to miejsce np. w przypadku systemów projekcji zewnętrznej, w których niezbędne jest rozmieszczenie 
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kilku projektorów wokół sfery, w odpowiedniej odległości (łącznie na powierzchni nawet do 100 m kw.). W 
przeciwieństwie od porównywalnych rozmiarowo systemów z wykorzystaniem zakrzywionych paneli LED, 
zużywa znacząco mniej energii elektrycznej (niemal dziesięciokrotnie mniej), co ma duże znaczenie dla 
bazowych wymagań technicznych oraz późniejszych kosztów eksploatacji. Producent systemu OmniGlobe 
60 przy zastosowaniu rozdzielczości HD obrazu oferuje unikalny system projekcji (z rozwiązaniami objętymi 
patentami) zapewniający równomierną jasność obrazu na całej powierzchni sfery, uzupełniony poprzez 
zastosowanie produkowanych na wyłączność sfer z warstwą antyrefleksyjną oraz powierzchnią zwiększającą 
kontrast. Dodatkowo oferuje pakiet ponad 200 dedykowanych wizualizacji gotowych do prezentacji, 
dostosowanych do wyświetlania za pomocą wykorzystywanego systemu – z możliwością rozbudowy o kolejne, 
w tym także wykonane przez Zamawiającego.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22/04/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Kurt Huettinger GmbH & Co. KG
Krajowy numer identyfikacyjny: AG Nuremberg HRA6295
Miejscowość: Schwaig bei Nuremberg
Kod NUTS: CH0 Schweiz / Suisse / Svizzera
Kod pocztowy: 90571
Państwo: Szwajcaria
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 957 000.00 EUR

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adres pocztowy: UL. POSTĘPU 17 A
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adres pocztowy: UL. POSTĘPU 17 A
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Podmiotom, które mają lub miały interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Adres pocztowy: UL. POSTĘPU 17 A
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/04/2022
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