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Ogłoszenie nr 510226605—N-2019 z dnia 23-10-2019 r.

Samodzielny PublicznyZakład Opieki Zdrowotnej: Pełnienieusługi nadzoru autorskiego i serwisu systemów
informatycznych InfoMedica i AMMS firmy Asseco w SP ZOZ w Parczewie

OGŁOSZENIEO UDZIELENIUZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanieogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówieniedotyczy projektu lub programu współfinansowanegoze środkówUnii Europejskiej
nie

Zamówieniebyło przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie ZamówieńPublicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550194450-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie ZamówieńPublicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA ] ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Kraj owy numer identyfikacyjny 00030648900000, ul.
Kościelna 136, 21-200 Parczew, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 833552113, e-mail
zamowienia@spzozparczew.pl, faks 833552113.
Adres strony internetowej (url): www.spzozparczew.p1

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniuprzez zamawiającego:
Pełnienie usługi nadzoru autorskiego i serwisu systemów informatycznych InfoMedica i AMMS firmy
Asseco w SP ZOZ w Parczewie

Numer referencyjnyg'eżeli dotyczy):
SPZOZ.V.ZP—3521/12/2019

11.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

11.3)Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych
lub określenie zapotrzebowania iwymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego- określenie
zapotrzebowania na innowacyjnyprodukt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru autorskiego oraz serwisu systemów informatycznych
InfoMedica i AMMS firmy Asseco u Zamawiajacego przez okres 24 miesięcy kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy. Moduły systemu informatycznego InfoMedica oraz AMMS (Oprogramowanie
Aplikacyjne) objęte usługą nadzoru autorskiego i serwisu: Finanse-Księgowość, Rejestr Sprzedaży, Kasa,
Koszty, Gospodarka Materiałowa, Kadry, Płace, Grafiki, Środki Trwałe, Wyposażenie, Zamówienia Publiczne
wraz z Zamówieniami Wewnętrznymi, Ewidencja aparatury medycznej, Administrator, DBAP.W ramach
nadzoru autorskiego Wykonawca zapewnia: a) udostępnianie poprawek do Oprogramowania Aplikacyjnego;
b) wprowadzanie zmian w Oprogramowaniu Aplikacyjnym w zakresie dotyczącym istniejących
funkcjonalności; c) mozliwość pisemnego zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji Oprogramowania
Aplikacyjnego poprzez witrynę lub formularz. W ramach obsługi serwisowej Oprogramowania
Bazodanowego i Aplikacyjnego Wykonawca zapewnia: a) zainstalowanie i wdrożenie wersji
Oprogramowania Aplikacyjnego; b) usunięcie awarii Oprogramowania Aplikacyjnego, powstałej z winy
Zamawiającego lub wskutek wypadków losowych; c) bieżące optymalizowanie konfiguracji
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Oprogramowania Aplikacyjnego, uwzględniające potrzeby Zamawiającego; (1) pomoc w awaryjnym
odtwarzaniu, na wniosek Zamawiającego, stanu Oprogramowania Aplikacyjnego i zgromadzonych danych
archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych przez Zamawiającego na odpowiednich nośnikach danych; e)
pomoc w przygotowaniu danych przekazywanych przez Zamawiającego do jednostek nadrzędnych i

współpracujących (np. do Narodowego Funduszu Zdrowia, Wydziału Zdrowia odpowiedniego Urzędu,
banków itp.) w formie elektronicznej; f) doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych,
dokonywanie ponownych instalacji Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową w
przypadkach rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiającego; g) korzystanie z konsultacji
telefonicznych u Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy, dysponującego pracownikami
certyfikowanymi w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

11.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówieniebyło podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 72267000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIAZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznegosystemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE LAMÓWIENIA

IV.1) DATAUDZIELENIAZAMÓWIENIA: 01/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 13859604
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

]V.4) LICZBAODRZUCONYCHOFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMUUDZIELONOZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Asseco Poland Spółka Akcyjna
Email wykonawcy: info@asseco.pl
Adres pocztowy: ul. Olchowa 14
Kod pocztowy: 35-322
Miejscowość: Rzeszów
Kraj/woj .: podkarpackie

Wykonawcajest małym/średnim przedsiębiorca:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJAO CENIEWYBRANEJOFERTY/WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
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OFERTACHZ NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄCENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 16664040
Oferta z najniższą ceną/kosztem 16664040
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16664040
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 lub podwykonawcom:
2214000

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIAZAMÓWIENIAW TRYBIENEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMOWIENIAZ WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 lit. a, b
ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnieniewyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wykonawca Asseco Poland S.A. zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki jest
podmiotem posiadającym wyłączność do autorskich praw majątkowych do systemów informatycznych
lnfomedica oraz AMMS, co pozwala mu na wykonywanie usług nadzoru autorskiego oraz pełnienie opieki
serwisowej nad tymi systemami. Usługa nadzoru obejmuje również udostępnianie poprawek i aktualizacji
oprogramowania. W związku z powyższym zamawiana usługa może być świadczona przez jednego
Wykonawcę z przyczyn związanych z ochrona praw wyłącznych, tj. zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, b
ustawy Pzp.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
ZakładuOpieki Zdrowotnej

W Parczewie
mgr JanuszHordejuk


