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Parczew: Usługa nadzoru autorskiego i serwis systemów informatycznych w SP ZOZ 
w Parczewie. Nr sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/10/2014 
Numer ogłoszenia: 196207 - 2014; data zamieszczenia: 15.09.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kościelna 
136, 21-200 Parczew, woj. lubelskie, tel. 83 3552113, faks 83 3552113  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa nadzoru autorskiego 
i serwis systemów informatycznych w SP ZOZ w Parczewie. Nr sprawy: SPZOZ.V.ZP-
3521/10/2014. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest usługa nadzoru autorskiego i serwisu systemów informatycznych. W celu 
potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia producenta 
oprogramowania o tym, że Wykonawca może świadczyć usługę serwisu i nadzoru 
autorskiego. Zamawiający zawarł w Załączniku Nr 2 warunki usług serwisowych, w których 
znajduje się opis usług serwisowych. Czas trwania nadzoru autorskiego i serwisu 24 
miesiące. Informatyczny system obsługi szpitala obejmują: a)system szpitalny klasy HIS 
(CliniNET moduły: Izba Przyjęć, Oddział, Apteczka Oddziałowa, Punkty Pobrań, Poradnia 
(Poradnia Gabinet), Recepcja (Poradnia Rejestracja), Administrator, Diagnostyka, Blok 
Operacyjny, Recepcja, Rehabilitacja) b)system klasy RIS/PACS (NetRAAD II) c)system 
obsługi apteki centralnej (moduł systemu CliniNET) d)moduł rozliczeń z NFZ (STER) 
e)moduł Żywienie Termin realizacji zamówienia 24 miesiące. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.26.00.00-5, 72.26.70.00-4. 

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki 

 1. Podstawa prawna 

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. 
b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 2. Uzasadnienie wyboru trybu 

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z 
wolnej ręki jest podmiotem posiadającym wyłączność do autorskich praw majątkowych do 
systemu informatycznego CompuGroup Medical Polska Sp. z o. o. w Lublinie, co pozwala 
mu na wykonywanie usług nadzoru autorskiego oraz pełnienie opieki serwisowej nad tym 
systemem. Usługa nadzoru obejmuje również udostępnianie poprawek i aktualizacji 
oprogramowania CGM. W związku z powyższym zamawiana usługa może być świadczona 
przez jednego Wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, tj. zgodnie 
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z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit.a, b uPzp. CompuGroup Medical Polska Sp. z o. o. w Lublinie jest 
jedynym podmiotem zdolnym do wykonywania zamówienia z przyczyn technicznych o 
obiektywnym charakterze. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ 
ZAMÓWIENIA 

 CompuGroup Medical Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Do Dysa 9, 
20-149 Lublin, kraj/woj. lubelskie. 
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