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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi 

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7443061 w. 281, faks , 

strona internetowa www.snzoz.lublin.pl 

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Usługi nadzoru autorskiego i serwis systemu 

informatycznego HIPOKRATES oraz wymiana licencji typu stacja robocza na licencję typu Open dla 

modułów Oddział i Zlecenie Oddziałowe. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem negocjacji będą: 1/ 

Usługi nadzoru autorskiego: - usuwanie błędów zwykłych i krytycznych Oprogramowania Aplikacyjnego, - 

udostępnianie poprawek do Oprogramowania Aplikacyjnego, -dostosowanie Oprogramowania 

Aplikacyjnego zmieniających się przepisów powszechnie obowiązującego prawa, - gotowość przyjmowania 

i rozpatrywania propozycji modyfikacji Oprogramowania Aplikacyjnego 2/ Usługi serwisowe - pakiet 

konsultacji obejmujący: - nieograniczoną ilości kontaktów telefonicznych, faksowych, e-mailowych z 

pracownikami działu serwisu Wykonawcy oraz Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy, - konsultacje 

typu HelpDesk (pomoc i konsultacje telefoniczne) w zakresie obsługi i administrowania Oprogramowania 

Aplikacyjnego u Autoryzowanego Przedstawiciela Wykonawcy, - pomoc techniczną, w zakresie obsługi i 

administrowania Oprogramowania Aplikacyjnego w siedzibie Wykonawcy lub Autoryzowanego 

Przedstawiciela Wykonawcy. 3/ Wymiana licencji typu stacja robocza na licencję typu Open dla modułów 

Oddział i Zlecenie Oddziałowe. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 72.26.00.00-5, 72.26.70.00-4. 

II.5) Szacunkowa warto ść zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

SEKCJA III: PROCEDURA  
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Tryb udzielenia zamówienia:  Zamówienie z wolnej ręki 

1. Podstawa prawna  

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

2. Uzasadnienie wyboru trybu  

Stosownie do art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b) ustawy Prawo zamówień publicznych 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: a) z 

przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, b) z przyczyn związanych z ochroną praw 

wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zamawiający zamierza udzielić zamówienia z 

wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. l lit. a i b) ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi 

związane z objęciem nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania HIPOKRATES, a także 

wymianą licencji typu stacja robocza na licencję typu Open dla modułów Oddział i Zlecenie 

Oddziałowe. Zamawiający posiada bezterminowe licencje na korzystanie z programu HIPOKRATES. 

Program HIPOKRATES jest utworem stanowiącym, zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z ze zm.), 

przedmiot prawa autorskiego. Firmie Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie przysługują 

wyłączne prawa autorskie do ww. programu. Co za tym idzie Asseco Poland S.A. z siedzibą w 

Rzeszowie jest jedyną firmą, która może świadczyć usługi nadzoru autorskiego nad systemem 

informatycznym HIPOKRATES i udzielać licencji na korzystanie z poszczególnych modułów tego 

systemu. Powyższe oznacza, że w zaistniałym przypadku wybór trybu z wolnej ręki jest uzasadniony 

w świetle art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b) ustawy Prawo zamówień publicznych. Potwierdza to 

orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej wydane w analogicznych sprawach dotyczących systemu 

informatycznego LEX (por. uchwała KIO z 24.06.2010 r. sygn. akt: KIO KD 43 10, wyrok KIO z dnia 27 

kwietnia 2010 r. sygn. akt: KIO 487 10, wyrok KIO z dnia 30 maja 2010 r. (KIO 577 10, uchwała KIO z 

dnia 26 września 2008 r. KIO KU 5 08). 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ ĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA  

Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie. 
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