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Ogłoszenie nr 307456 - 2016 z dnia 2016-09-12 r. 

 

Parczew: Pełnienie usługi nadzoru autorskiego i serwisu systemów informatycznych 

InfoMedica i AMMS firmy Asseco w SP ZOZ w Parczewie 

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi  

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

Nazwa projektu lub programu:  
 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
nie  

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania: 
 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe:  
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer 

identyfikacyjny 30648900000, ul. Kościelna  136, 21200  Parczew, państwo, woj. lubelskie, 

tel. 833 552 113, faks 833 552 113, Adres strony internetowej (URL): www.spzozparczew.pl 

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Inny: Samodzileny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie usługi nadzoru 

autorskiego i serwisu systemów informatycznych InfoMedica i AMMS firmy Asseco w SP 

ZOZ w Parczewie 

Numer referencyjny SPZOZ.V.ZP-3521/12/2016 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu 

technicznego  
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II.2) Rodzaj zamówienia Usługi  

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 
Zamówienie podzielone jest na części: Nie  

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):  

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia 

nadzoru autorskiego oraz serwisu systemów informatycznych InfoMedica i AMMS firmy 

Asseco u Zamawiającego 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 i serwisu Wykonawca 

zapewnia: a) dokonywanie napraw Oprogramowania Aplikacyjnego; b) wprowadzanie zmian 

w Oprogramowaniu Aplikacyjnym w zakresie dotyczącym istniejących funkcjonalności; c) 

możliwość pisemnego zgłoszenia uwag i propozycji modyfikacji Oprogramowania 

Aplikacyjnego poprzez witrynę lub mailem. 

 

II.5) Główny kod CPV): 72267000-4,  

Dodatkowe kody CPV:  

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  Waluta:  

 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki  

III.2) Podstawa prawna 
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art. 67 ust. 1 lit. a, b ustawy Pzp.  

III.3 Uzasadnienia wyboru 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 Infomedica 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 

ochroną praw wyłącznych, tj. zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, b ustawy Pzp. 

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA 

UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:  
Asseco Poland Spółka Akcyjna,  ,  ul. Olchowa 14,  35-322,  Rzeszów,  kraj/woj. 

Podkarpackie 

 
Podpisał: 

Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
            w Parczewie 

     mgr Janusz Hordejuk     


