
7.08.2020

1/4

Ogłoszenie nr 550147890-N-2020 z dnia 07-08-2020 r.

Warszawa: Usługa uruchomienia oprogramowania Szpitalnego Systemu Informatycznego wraz z

usługą konfiguracji oprogramowania w lokalizacji SKDJ UCK WUM 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: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu

Medycznego, Krajowy numer identyfikacyjny 00028897500000, ul. Banacha  1a, 02-097 

Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48225991701, e-mail zp@spcsk.pl, faks

+48225991714. 

Adres strony internetowej (url): https://dzp.spcsk.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Usługa uruchomienia oprogramowania

Szpitalnego Systemu Informatycznego wraz z usługą konfiguracji oprogramowania w lokalizacji

SKDJ UCK WUM 

Numer referencyjny  DZPUCK.262.102.2020 

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: Celem postępowania jest zakup usługi konfiguracji i

uruchomienia licencji systemu HIS CGM CliniNET posiadanego przez Zamawiającego w celu

zapewnienia wydajnego, płynnego oraz nieprzerwanego działania szpitalnego systemu

informatycznego w lokalizacji Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus przy ulicy Lindleya 4 w

Warszawie, będącego jednostką Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego

Uniwersytetu Medycznego. Usługa konfiguracji systemu HIS ma za zadanie umożliwić prawidłowe

prowadzenie dokumentacji medycznej, ruchu chorych oraz raportowanie do Narodowego Funduszu

Zdrowia. Obecna sytuacja techniczno – serwerowo – systemowa Szpitala Klinicznego Dzieciątka

Jezus wraz z analizą potrzeb i określeniem celów do realizacji jest opisana w dokumencie „Przegląd

systemów informatycznych oraz infrastruktury technicznej/serwerowej w UCK WUM na dzień

24.06.2020r” załączonym do dokumentacji postępowania.

II.5) Główny Kod CPV: 72265000-0 
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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. a) i 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: 

Podstawą prawną dla udzielenia zamówienia i uruchomienia (rozciągnięcia) systemu CliniNET

na lokalizację SKDJ jest art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit a) i b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j.

Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zgodnie z którym: „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej

ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: dostawy, usługi lub roboty

budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn: a) technicznych o

obiektywnym charakterze, b) 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”.

Jednym podmiotem mogącym wykonać tego typu zamówienia jest CompuGroup Medical Polska

Sp. z o.o., który jest producentem systemu CliniNET i posiada do niego wyłączne prawa

autorskie. System CliniNET funkcjonuje w pozostałych lokalizacjach Zamawiającego (DSK i

CSK) i konieczne jest jego uruchomienie w ostatniej z lokalizacji, tj. SKDJ. Całość uzasadnienia

znajduje się w dokumencie „Przegląd systemów informatycznych oraz infrastruktury

technicznej/serwerowej w UCK WUM na dzień 24.06.2020r” będącym załącznikiem do

dokumentacji postępowania

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ
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ZAMÓWIENIA: 

CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.,  ,  ul. Do Dysa 9,  20-149,  Lublin,  kraj/woj. lubelskie 


