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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
PUM 

Al. Powstańców Wielkopolskich 72 
70-111 Szczecin 

 
 

Znak sprawy: ZP/220/26/12 

Ogłoszenie o zamówieniu 
 

Szczecin: Usługa obj ęcia nadzorem autorskim oprogramowania 

aplikacyjnego InfoMedica  

Numer ogłoszenia: 98849 - 2012; data zamieszczenia:  02.05.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie , Al. 

Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4661086, faks 

091 4661113. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.spsk2.pum.edu.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Usługa objęcia nadzorem autorskim 

oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia 

jest świadczenie przez Wykonawcę przez okres 36 miesięcy usług nadzoru autorskiego oraz usług 

określonych w SIWZ nad oprogramowaniem Aplikacyjnym Infomedica obejmującym następujące 

moduły: 1. Finansowo-Księgowy ; 2. Rachunek Kosztów ; 3. Rejestr Sprzedaży ; 4. Wycena Procedur 

Medycznych; 5. Kadry (w tym Grafiki); 6. Płace ; 7. Gospodarka Magazynowo-Materiałowa ; 8. Środki 

Trwałe ; 9. Wyposażenie ; 10. Kasa; 11. ADT Ruch Chorych ; 12. Apteka Szpitalna; 13. Apteczka 

Oddziałowa; 14. Zlecenia ; 15. Statystyka Zakażeń Szpitalnych; 16. Laboratorium; 17. Blok 

Operacyjny; 18. Kalkulacja Kosztów Leczenia; 19. Pracownia Diagnostyczna; 20. Przychodnia; 21. 

Dokumentacja Medyczna;. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 72.00.00.00-5. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 36. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.1. 

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał zgodnie z 

przepisami prawo do wykonywania nadzoru autorskiego oraz innych czynności stanowiących 

przedmiot zamówienia w odniesieniu do oprogramowania Infomedica - ocena spełnienia tego 

warunku będzie dokonywana na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2.1 2. W 

celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu Zamawiający 

żąda przedłożenia: 2.1. Oświadczenia, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631, z p.zm) Wykonawcy przysługują 

autorskie prawa majątkowe do wszystkich modułów systemu informatycznego Infomedica będących 

przedmiotem zamówienia. 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o 1. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca wykazał wykonanie/wykonywanie dwóch zamówień, których przedmiotem była usługa 

świadczenia przez okres co najmniej 1 roku nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem Infomedica 

obejmującym co najmniej takie moduły jak: Finanse i Księgowość, Gospodarka Materiałowa, Rejestr 

Sprzedaży, Kadry, Płace, Ruch Chorych, Laboratorium - ocena spełnienia tego warunku będzie 

dokonywana na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2.1 . 2. W celu 

potwierdzenia , że Wykonawca posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie Zamawiający żąda 

przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 2.1. Wykazu wykonanych/wykonywanych 

usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia 

określonego w pkt 1 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem przedmiotu (modułów 

objętych nadzorem autorskim), dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów 

potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykonawcy do sporządzenia wykazu 

usług mogą wykorzystać formularz stanowiący załącznik nr 3 do formularza oferty. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o zamawiający wymaga posiadania potencjału technicznego niezbędnego do wykonania niniejszego 

zamówienia, niemniej jednak zamawiający nie dokonuje opisu spełniania tego warunku 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
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o zamawiający wymaga posiadania osób zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia, niemniej 

jednak zamawiający nie dokonuje opisu spełniania tego warunku 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o zamawiający wymaga posiadania sytuacji ekonaomicznej i finansowej niezbędnej do wykonania 

niniejszego zamówienia, niemniej jednak zamawiający nie dokonuje opisu spełniania tego warunku 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, 

oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub 

są wykonywane należycie  

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale ży przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią osoby niepełnosprawne: nie 
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SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

§ 11 Zmiany Umowy 1) Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 2) Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie obejmującym ograniczenie 

ilości modułów Oprogramowania Aplikacyjnego Infomedica stanowiących przedmiot umowy oraz 

zmniejszenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej liczby modułów, 

jak również wprowadzenie zmian korzystnych dla Zamawiającego. 3) Zmiany osób upoważnionych do 

dokonywania w imieniu Zamawiającego konfiguracji Oprogramowania w zakresie określonym umową 

oraz posiadających hasła dostępu do kont administratora bazy danych oraz administratora 

oprogramowania Aplikacyjnego, osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji umowy oraz 

zmiany wynagrodzenia ryczałtowego brutto wynikające ze zmiany stawek podatku VAT w trakcie 

realizacji umowy nie wymagają aneksu do umowy. 4) 4) Warunkiem dokonania zmiany umowy jest 

wystąpienie przez stronę zainteresowaną wprowadzeniem zmian do umowy z pisemnym wnioskiem 

zawierającym proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Do wniosku winien 

być załączony projekt aneksu do umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.spsk2.pum.edu.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  w siedzibie 

Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych, budynek Działu Technicznego, pok. nr 11, cena 

61,50zł.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

16.05.2012 godzina 09:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych, 

budynek Działu Technicznego, pok. nr 11,.. Termin otwarcia  16.05.2012 godzina 10:00 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie 

cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
 
 
 
 
……………………………….. 
Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie 


