
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

Aktual. syst. RIS/PACS Alteris wraz z dostos. do obow. przep. prawa w celu umożliw.
prawidłowego prowadzenia Elektr. Dok. Med. i jej przesyłania do Region. Repozytorium Danych

Med. w okresie 60 mies.

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM.DR EMILA
WARMIŃSKIEGO - SPZOZ

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092354746

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 19

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-826

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 052 3709 124

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpital.bydgoszcz.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpital.bydgoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

SPZOZ

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Aktual. syst. RIS/PACS Alteris wraz z dostos. do obow. przep. prawa w celu umożliw.
prawidłowego prowadzenia Elektr. Dok. Med. i jej przesyłania do Region. Repozytorium Danych
Med. w okresie 60 mies.

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3cc37436-6787-11eb-86b1-a64936a8669f

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00005549/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-02-05 09:16

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Nie
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2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Tak

2.11.) Nazwa projektu lub programu:
Projekt pn. "Budowa kujawsko - pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej
dokumentacji medycznej - etap II" współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WK-P
na lata 2014- 2020 Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość
e-usług publicznych.

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: DZP-270-4-2021

3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi

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

3.5.) Wartość zamówienia: 92222,22  PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Aktualizacja systemu RIS/PACS Alteris wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów
prawa w celu umożliwienia prawidłowego prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i
jej przesyłania do Regionalnego Repozytorium Danych Medycznych w okresie 60 miesięcy

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

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

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:
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt. 1 w związku z
art. 214 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, gdy
usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną
praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów,jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie
alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego
zawężenia parametrów zamówienia.. Szpital posiada i użytkuje licencję na Radiologiczne
Systemy Informatyczne RIS i PACS zakupione od firmy Alteris S.A. - właściciela praw autorskich
do tego oprogramowania. W związku z powyższym, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych , wyłącznie firma Alteris S.A. może dokonywać
aktualizacji oraz modyfikacji oprogramowania.

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
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SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

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

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w
art. 58 ust. 2 ustawy): Alteris S.A.

5.1.2.) Ulica: Ceglana 35

5.1.3.) Miejscowość: Katowice

5.1.4.) Kod pocztowy: 40-514

5.1.5.) Województwo: śląskie

5.1.6.) Kraj: Polska
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