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Ogłoszenie nr 510267566-N-2019 z dnia 07-12-2019 r.
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze: Dostaw a i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu
rozpraw sądowych oraz demontaż aktualnie istniejącej infrastruktury w Sądzie Okręgowym w
Jeleniej Górze.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 613046-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w' Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze. Krajowy numer identyfikacyjny 00064175600000, ul. Aleja
Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 756415100,
756415121. e-mail elzbieta.szpak@jelenia-gora.so.gov.pl, tomasz.namysl@jeleniagora.so.gov.pl. faks 756415165.
Adres strony internetowej (url): www.jelenia-gora.so.gov.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: sąd powszechny

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych oraz demontaż
aktualnie istniejącej infrastruktury w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze.
Numer referencyjny(7eże// dotyczy):
OG 2502/ZP-7/2019
11.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
11.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw’, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań j a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu
rozpraw sądowych oraz demontaż aktualnie istniejącej infrastruktury' w Sądzie Okręgowym w
Jeleniej Górze.. Łączna ilość sal rozpraw objęta wdrożeniem systemu - 7 sal Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia określony został w zal._nr_l_doSIWZ_opis_przedmiotu_zamówienia
2.Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: Demontaż istniejących urządzeń, okablowania i
oprogramowania systemu zakupionego w 201 lr. Dostawę, instalację, konfigurację, wdrożenie
oraz uruchomienie systemu w salach rozpraw sądu, w tym: a)wykonanie oraz uzgodnienia
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/03eba59b-3bfe-442b-9934-6h8nQ79^rinc/i

(uzyskanie pisemnej akceptacji) z Zamawiającym projektów technicznych dla każdej sali
rozpraw zgodnie z pkt. 5 Załącznika Nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
bjdostawę, instalację i konfigurację urządzeń technicznych na potrzeby wdrożenia i
uruchomienia systemu w salach rozpraw; c(dostawę, instalację i konfigurację infrastruktury
podpisu elektronicznego: djinstalację i konfigurację oprogramowania przekazanego przez
Wykonawcę; ejwdrożenie i produkcyjne uruchomienie systemu; f)szkolenie zgodnie z pkt 7
Załącznika Nr 1 do SIWZ; gjwykonanie i aktualizacja dokumentacji systemu zgodnie z pkt 9
Załącznika Nr 1 do SIWZ; hjświadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego dla
Zamawiającego systemu w lokalizacji objętej wdrożeniem systemu zgodnie z pkt 8 Załącznika
Nr 1 do SIWZ ijudzielenie gwarancji na prawidłowe działanie systemu.
11.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
11.5) Główny Kod CPV: 32330000-5
Dodatkowe kody CPV: 32232000-8, 32342410-9, 30213000-5, 32341000-5, 79421200-3

SEKCJA III: PROCEDURA
111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
111.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
111.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.l) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 406524.44
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Comarch Polska S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 39 a
Kod pocztowy: 31-864
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/03eba59b-3bfe-442b-9934-6b8a972cdb84
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nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 500025.06
Oferta z najniższą ceną/kosztem 500025.06
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 500025.06
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV,8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru try bu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/03eba59b-3bfe-442b-9934-6b8a972cdb84
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