
Ogłoszenie nr 550025339-N-2019 z dnia 08-02-2019 r.

Bydgoszcz: Świadczenie usług serwisu, nadzoru autorskiego i wsparcia nad systemem RIS/PACS

Alteris 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: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 092354746, ul.

Szpitalna  19, 85-826  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48523709124,

e-mail zam.pub@szpital.bydgoszcz.pl, faks +48523709125.

Adres strony internetowej (url): www.szpital.bydgoszcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: SPZOZ

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/0f459ca6-b735-4a1c-bfdf-a49b8c...
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Świadczenie usług serwisu, nadzoru

autorskiego i wsparcia nad systemem RIS/PACS Alteris

Numer referencyjny  DZP-270-8-2019

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: Świadczenie usług serwisu, nadzoru autorskiego i

wsparcia nad systemem RIS/PACS Alteris w okresie 24 miesięcy od daty udzielenia zamówienia w

celu zapewnienia ciągłości pracy Zakładu Diagnostyki Obrazowej poprzez zapewnienie pełnej

funkcjonalności w/w systemów oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. W tym celu

w/w usługi będą gwarantowały Zamawiającemu dostęp do najnowszych wersji w/w systemów oraz

wsparcie serwisowe w okresie obowiązywania umowy.

II.5) Główny Kod CPV: 72000000-5

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

zamówienia):

Wartość bez VAT: 36000

Waluta:

PLN

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/0f459ca6-b735-4a1c-bfdf-a49b8c...
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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 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:

Dostawy, usługi lub roboty budowlane 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. Zamawiający może udzielić

zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit b, ustawy z dnia 29 stycznia 2004

r. Prawo zamówień publicznych, gdy usługi mogą być świadczone tylko przez jednego

wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych

przepisów. 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 (Dz. U. z 2017, poz.880), wyłącznie firma Alteris S.A. może dokonywać

aktualizacji oraz modyfikacji oprogramowania.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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