
Ogłoszenie nr 510233449-N-2020 z dnia 20-11 -2020 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie: Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu 
rozpraw sądowych na wskazanych salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu łub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 595726-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. I) NAZWA I ADRES:
Sąd Okręgowy w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny 32425700000000, ul. PI. 
Śreniawitów 3,35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 756 200, e-mail 
przetargi@rzeszow.so.gov.pl, faks 178 756 299.
Adres strony internetowej (url): https://rzeszow.so.gov.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Sąd Powszechny

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. l) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na wskazanych 
salach rozpraw' w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
SIR-2512-4/20

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 ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem aktualnej wersji systemu cyfrowej 
rejestracji przebiegu rozpraw sądowych ReCourt (dalej System) oraz demontaż dotychczas 
użytkowanego systemu na 3 salach rozpraw ( lista sal rozpraw załącznik nr 3 do wzoru umowy) 
zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do wzoru umowy/SIWZ oraz opisem 
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy/SIWZ. 2. Zakres prac 
obejmujących w szczególności: 1) demontaż systemu dotychczas użytkowanego; 2) dostawę 
nowych urządzeń i ich montaż; 3) wdrożenie i uruchomienie Systemu cyfrowej rejestracji 
rozpraw sądowych, w tym oprogramowania dostarczonego przez Zamawiającego na wszystkich 
salach sądowych wskazanych w Załączniku nr 3 do wzoru umowy - lista dystrybucyjna; 4) 
zainstalowanie systemu oraz testy zainstalowanego systemu (projekt, instalacja oraz wszystkie
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związane z tym procedury); 5) dostawę materiałów instalacyjnych niezbędnych do wykonania 
prac; 6) przekazanie dokumentacji technicznej; 3. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się ( bez 
prawa do odrębnego wynagrodzenia ) zapewnić Zamawiającemu: a) świadczenie usługi serwisu i 
wsparcia technicznego systemu - na warunkach opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia - stanowiącym załącznik nr I do SIWZ b) gwarancję i rękojmię co do jakości 
przedmiotu umowy, oraz co do jego zgodności z ofertą Wykonawey, dokumentacją, 
dokumentacją powykonawczą i dokumentacją producencką urządzeń oraz udziela gwarancji na 
wszystkie usługi wykonane w ramach realizacji przedmiotu umowy w okresie minimum 36 
miesięcy liczonych od pierwszego dnia pełnego miesiąca po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu 
odbioru końcowego. Okres gwarancji i rękojmi jest jednym z kryterium oceny ofert. 4. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ, a 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności w celu prawidłowego 
wykonania tego zamówienia. 5. Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi przedmiot 
zamówienia szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do SIWZ, własnym transportem, na własny 
koszt i na własne ryzyko, a także zdemontuje dotychczas używany sprzęt informatyczny. 
Wykonawca ma obowiązek protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia 
Zamawiającemu. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz 
terminowe wykonywanie zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego. Zamawiający wymaga należytej staranności przy realizacji zobowiązań umowy, 
rozumianej jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego 
zamówienia.

11.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
11.5) Główny Kod CPV: 32330000-5

Dodatkowe kody CPV: 32341000-5, 32342410-9, 30213000-5, 48820000-2, 32232000-8

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: 10/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 175754.00 
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: 1 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IY.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie



Nazwa wykonawcy: COMARCH Polska S.A Al. Jana Pawła II 39a, 31 -864 Kraków
Email wykonawcy: info@comarchpolska.pl
Adres pocztowy: Al. Jana Pawła II 39a, 31 -864 Kraków
Kod pocztowy: 31-864
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
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 216177.43 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 216177.43 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 216177.43 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lu 
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
Lp. Określenie części zamówienia powierzonej Podwykonawcy 1 Wykonanie oraz uzgodnienie 
z użytkownikami końcowymi Projektów technicznych 2 Prace instalacyjne i konfiguracyjne w 
budynku Sądu 3 Realizacja części usług serwisowych 4 Organizacja i prowadzenie części 
szkoleń 5 Realizacja części praż związanych z dostawą, instalacją, konfiguracją, wdrożeniem 
oraz uruchomieniem Systemu w budynku Sądu.

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 trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Dyrektor Sądu Okręgowego 
w RzesżpwfeXprfy

Małgorzata Niedzielska
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