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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558200-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2018/S 244-558200
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Sąd Apelacyjny w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 28/29
Gdańsk
80-803
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Muszyńska
Tel.: +48 583238583
E-mail: inwestycje@gdansk.sa.gov.pl
Faks: +48 583238588
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gdansk.sa.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Sąd

I.5)

Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa oprogramowania bazodanowego na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
Numer referencyjny: I.391.22.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
48000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania bazodanowego na potrzeby II Oddziału
Informatycznego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z siedzibą w Elblągu przy ul. Grunwaldzkiej 77-79.
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II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 284 552.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL6

II.2.4)

Opis zamówienia:
Na przedmiot zamówienia składa się:
a.dostawa oprogramowania bazodanowego Microsoft SQL Server 2017 wersja Standard lub oprogramowania
równoważnego w liczbie licencji uprawniających do korzystania z tego oprogramowania dla 200 rdzeni
wirtualnych maszyn Microsoft Server 2012 R2,
b.licencjonowanie z prawem do bezpłatnej instalacji udostępnianych przez producenta poprawek krytycznych i
opcjonalnych do zakupionej wersji oprogramowania.

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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:
W dniu 20.10.2018 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu
na „Dostawę oprogramowania bazodanowego na potrzeby Sądu Apelacyjnego w Gdańsku”, przeprowadzane
w trybie przetargu nieograniczonego. Do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 23.11.2018 r. do
godz. 12:00 nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art.93 ust.1 pkt.1
ustawy Pzp, unieważnił postępowanie. Mimo zastosowania trybu przetargu nieograniczonego, zamieszczenia
ogłoszenia w Dz. U. UE, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w jego siedzibie, w przeprowadzonym
postępowaniu nie została złożona żadna oferta, mimo że przedmiot zamówienia nie stanowi trudności w
przygotowaniu oferty i wyceny dostawy dla Wykonawców zajmujących się jego sprzedażą.
W związku z powyższym, zastosowanie po raz kolejny trybu konkurencyjnego, w ocenie Zamawiającego,
prawdopodobnie doprowadziłoby do identycznej sytuacji a tym samym skutecznie uniemożliwiłoby
zrealizowanie zamówienia w bieżącym roku i rozliczenie środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
Przedstawiony stan faktyczny oraz fakt, że Zamawiający nie dokonał żadnych istotnych zmian pierwotnych
warunków zamówienia, uzasadnia wszczęcie przedmiotowego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki,
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na podstawie art.67 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp oraz zgodnie z art. 32 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/24/UE z dnia 26.2.2014 r.
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: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

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/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
10/12/2018

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
APN PROMISE S.A.
Domaniewska 44a
Warszawa
02-762
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 000 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 284 552.00 PLN

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
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
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Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/12/2018
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