
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

Objęcie nadzorem autorskim modułów Oprogramowania Aplikacyjnego AMMS i InfoMedica

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970327974

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: ul. Domańskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Żary

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@105szpital.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.105szpital.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Objęcie nadzorem autorskim modułów Oprogramowania Aplikacyjnego AMMS i InfoMedica

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3991945-e46f-11eb-b885-f28f91688073

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00113481/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-07-14 09:18

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005807/11/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Nadzór autorski modułów Oprogramowania Aplikacyjnego AMMS i InfoMedica

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
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2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-16/K/2021

3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

3.5.) Wartość zamówienia: 418000,00  PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest objęcie na rzecz 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z
Przychodnią SP ZOZ w Żarach 24 miesięcznym nadzorem autorskim modułów Oprogramowania
Aplikacyjnego AMMS i InfoMedica. 
2. W ramach przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy będzie należało m.in.:
a) udostępnienie poprawek do Oprogramowania Aplikacyjnego, w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiającego Błędu Oprogramowania Aplikacyjnego, 
b) wprowadzanie zmian w Oprogramowaniu Aplikacyjnym w zakresie dotyczącym istniejącej
Funkcjonalności Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową, w zakresie
wymaganym zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa
wewnętrznie obowiązujących Zamawiającego, wydanych na pod-stawie delegacji ustawowej, 
c) gotowość przyjmowania i rozpatrywania indywidualnych żądań zmian (tj. Modyfikacji płatnych)
Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową (propozycji jego udoskonaleń,
modyfikacji i rozwoju) oraz zmian obejmujących dodanie nowej funkcjonalności
Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą Umową, w za-kresie wymaganym zmianami
powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub przepisów prawa wewnętrznie
obowiązujących Zamawiającego, wydanych na pod-stawie delegacji ustawowej, 
na zasadach określonych w Projektowanych postanowienia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy.

3.10.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania
oprogramowania, internetowe i wsparcia

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy
w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
z wolnej ręki:
U Zamawiającego wdrożone zostało oprogramowanie tzw. Szpitalny System Informacyjny HIS,
mający na celu archiwizację, przetwarzanie i udostępnianie danych związanych z realizacją
procesu diagnostyczno-terapeutycznego AMMS i InfoMedica, będące produktem AssecoPoland
S.A.
Oprogramowanie wymaga profesjonalnego wsparcia technicznego polegającego na
zapewnianiu Zamawiającemu prawidłowego funkcjonowania całego systemu pakietów
informatycznych, ich kompatybilność, a także uaktualnień, modyfikacji i rozbudowy.
Przedmiot zamówienia ze względów technicznych może być świadczony tylko przez jednego
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wykonawcę, albowiem AssecoPoland S.A. posiada dostęp do kodów swoich systemów i ma
prawo je modyfikować.
Jedynym alternatywnym rozwiązaniem byłaby zmiana wdrożonych systemów informatycznych
na systemy innego producenta. Takie rozwiązanie byłoby ekonomicznie nieuzasadnione,
stanowiłoby ryzyko okresowego braku prawidłowo działającego sytemu i utraty danych.

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w
przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy
pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Asseco Poland Spółka Akcyjna z siedzibą
w Rzeszowie

5.1.2.) Ulica: Olchowa 14

5.1.3.) Miejscowość: Rzeszów

5.1.4.) Kod pocztowy: 35-322

5.1.5.) Województwo: podkarpackie

5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE

szczegółowe uzasadnienie zastosowanego trybu znajduje się w dokumentach zamówienia
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