
Ogłoszenie nr 550129314-N-2020 z dnia 16-07-2020 r. 
Żary: Objęcie nadzorem autorskim modułów Oprogramowania Aplikacyjnego AMMS i InfoMedica 
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie 
 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 
postępowania 
nie 
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie 
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej 
nie 
 
Informacje dodatkowe:  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 97032797400000, ul. ul. Domańskiego  2, 68-200  
Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 707 874, e-mail przetargi@105szpital.pl, faks 684 707 874. 
Adres strony internetowej (url): www.105szpital.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Objęcie nadzorem autorskim modułów 
Oprogramowania Aplikacyjnego AMMS i InfoMedica 
Numer referencyjny  105. KSzWzP SP ZOZ-DZP-2612-28-20 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego 
 
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 objęcie nadzorem 
autorskim modułów Oprogramowania Aplikacyjnego AMMS i InfoMedica. 
II.5) Główny Kod CPV: 79121100-9 
 
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  67 ust. 1 pkt 1) lit. 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: 
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez 
jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych 
przepisów (art. 67 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych). Przedmiotem niniejszego 
zamówienia jest nadzór autorski oprogramowań będących produktem firmy Asseco. Przedmioty 
niniejszego zamówienia stanową dzieła zależne pierwotnie stworzonych systemów. Uzasadnioną 
potrzebą zamawiającego jest aktualizacja posiadanych oprogramowań stosownie do potrzeb i 
zmieniających się przepisów prawa. Żaden podmiot poza tymi, które posiadają prawa autorskie do w/w 
oprogramowań nie ma możliwości wprowadzenia do nich zmian. Tym samym żaden inny wykonawca, 
poza podmiotem, który ma być zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie jest w 
stanie zaoferować usług, które mogłyby być równoważne oferowanym przez wybranego wykonawcę. 
Taki stan rzeczy ma charakter trwały i nieprzezwyciężalny, a także obiektywny. Ustawa z dnia 4 lutego 
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666 t.j. z późn. zm.), zwana dalej ustawą, 
reguluje kwestię ochrony i eksploatacji programów komputerowych w sposób szczególny, odmienny 
od innych utworów. Zgodnie m. in. z art. 74 ust.4 pkt 2 ustawy autorskie prawa majątkowe do 
programu komputerowego obejmują także prawo do dokonywania zmian w programie 
komputerowym. Z uwagi na fakt, że w ten sposób dochodzi do wyczerpującego wymienienia 
uprawnień do programu komputerowego, regulacja ta stanowi modyfikację w stosunku do ogólnych 
zasad stosowanych do pozostałych utworów. Konsekwencją takiego ujęcia treści autorskich praw 
majątkowych twórców programów komputerowych jest przyznanie wyłącznego prawa do 
wprowadzania modyfikacji posiadaczowi autorskich praw majątkowych. Szpital realizując zadania z 
zakresu ochrony zdrowia publicznego, wykorzystuje oprogramowanie w/w firmy, których autorami i 
właścicielami praw autorskich są w/w firmy zgodnie z ww. ustawą. Szpital nie posiada żadnych 
uprawnień prawno-autorskich do modyfikacji, opracowania, adaptowania, czy rozwijania 
(samodzielnie lub poprzez inne podmioty) w/w oprogramowań. Uprawnienia takie posiadają wyłącznie 
firmy będące właścicielami praw autorskich, w zakresie wyłącznego dysponowania prawami 
autorskimi w ww. zakresie, które nie zostały przeniesione na inny podmiot. W związku z powyższym, 
zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn związanych z 
ochroną praw wyłącznych w/w firma jest jedynym wykonawcą, która może realizować przedmiot 
zamówienia. Tym samym zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki jest uzasadnione udzieloną na 
mocy ustawy ochroną praw wyłącznych wykonawcy związaną z ochroną praw autorskich i praw 
pokrewnych na podstawie przepisów ww. ustawy 
 
SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 


