
Zapytanie ofertowe
o wartości poniżej 30 000 EURO

w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawa zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ) na :

umowa serwisowa produktów dostarczonych w ramach PSIM dla SPZOZ w Sanoku.  

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJI  

W SANOKU  N R : SPZOZ/ZAP/766/2016

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Publicznej w Sa noku 38-500 Sanok, ul. 800-

lecia 26, zwanym dalej „ Zespołem” zaprasza do zło żenia oferty na:  

1 Przedmiot zamówienia:

1.       Przedmiotem Umowy jest objęcie opieką  serwisową  produktów dostarczonych w ramach
umów
(do wglądu w siedzibie Zamawiającego) nr  SPZOZ/SAN/ZP/310/2013 z dn.  27.08.2013 r.  oraz
nr SPZOZ/SAN/ZP/100/2014 z dn. 23.04.2014 r. z wyłączeniem produktów PACS/RIS tj.:

a) Oprogramowania InfoMedica/AMMS (producent Asseco Poland S.A.):

- moduły Apteki i Apteczki Oddziałowe,

- moduł Blok Operacyjny,

- moduł Przychodnia,

- moduł Rehabilitacja,

- moduł Ruch Chorych,

- moduł Rozliczenia,

- moduł Dokumentacja Medyczna,

- systemy Elektroniczna Dokumentacja Medyczna i Szpitalny Portal Informacyjny,

- moduł Edytor formularzy,

- moduł Punkt pobrań,

- moduł Rejestracja,

- moduł Gabinet Lekarski,

- moduły Laboratorium i Kontroli Jakości,

- system Zleceń (procesy wymiany danych),

- moduł Finansowo-Księgowy,

- moduł Rachunek Kosztów,

- moduł Rejestr Sprzedaży,

- moduł Kadry,

- moduł Płace,

- moduł Grafiki,

- moduł Gospodarka Magazynowa,

- moduł Środki Trwałe,

- moduł Wycena Procedur Medycznych,

str. 1 z 8



- moduł Obsługa Kasy,

- moduł Rejestr Zakupów,

- moduł Zamówienia Publiczne,

- moduł Kalkulacja Kosztów Leczenia,

- moduł Wspomoganie Budżetowania,

- moduł Business Intelligence.

b) Oprogramowania Systemu Wspomagającego Obieg Dokumentów – Isolda (producent Zeto
Rzeszów),

c) Oprogramowania do obsługi integracji z Regianalnym Centrum Informacji Medycznej,

d) Sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem:

- przełączniki sieciowe Cisco Catalyst 2960S i Catalyst 3750X,

- urządzenia UTM Cisco ASA 5515 i ASA 5505,

- serwery Dell PowerEdge M520 Blade w obudowie Dell PE M1000e,

- systemy operacyjne Microsoft Windows 2012 Server,

- macierz Dell EqualLogic PS4100XV,

- oprogramowanie bazodanowe Oracle DB Standard Edition One,

- system backupu taśmowego LTO-4 Dell  PowerVault124T LTO4-120 wraz z serwerem
pomocniczym  Dell  PowerEdge  R320  wraz  z  oprogramowaniem  do  backupu  Symantec
BackupExec.

2. Opieka  serwisowa  zapewni  pomoc  techniczną:  podczas  bieżącej  eksploatacji  wymienionego
oprogramowania  i  sprzętu,  w  przypadku  zmian  struktury  organizacyjnej,  infrastruktury
informatycznej  Zamawiającego  oraz  pomoc  w  rozwiązywaniu  sytuacji  awaryjnych  i
problemowych.

3. Wykonawca na życzenie Zamawiającego dokona zmian konfiguracyjnych wymienionego sprzętu
i oprogramowania.

4. Pomoc  w  rozwiazywaniu  bieżących  problemów  związanych  z  utrzymaniem  i  eksploatacją
środowiska informatycznego.

5. W  ramach  obsługi  serwisowej  o  Wykonawca  zapewnia gotowość  serwisową  do  wykonania
poniższych usług z reakcją na zgłoszenie w ciągu 24 godzin i 2 godzin w przypadku wystąpienia
błędu krytycznego: 

a) zainstalowanie i wdrożenie wersji Oprogramowania Aplikacyjnego otrzymanych w ramach
świadczeń  
z tytułu nadzoru autorskiego objętego niniejszą umową;

b) usunięcie awarii  Oprogramowania Aplikacyjnego objętego niniejszą  umową,  powstałej  z
winy  Zamawiającego  lub  wskutek  wypadków  losowych,  w  czasie  gwarantującym
użytkownikowi możliwość wykonania terminowych prac; 

c) bieżące  optymalizowanie  konfiguracji  Oprogramowania  Aplikacyjnego,  uwzględniające
potrzeby Zamawiającego;

d) pomoc  w  awaryjnym  odtwarzaniu,  na  wniosek  Zamawiającego,  stanu  Oprogramowania
Aplikacyjnego  
i zgromadzonych danych archiwalnych, poprawnie zabezpieczonych przez Zamawiającego
na odpowiednich nośnikach danych;
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e) regularne  sprawdzanie  poprawności  wykonywania  kopii  bezpieczeństwa  systemów
informatycznych Zamawiającego;

f) pomoc  w  przygotowaniu  danych  przekazywanych  przez  Zamawiającego  do  jednostek
nadrzędnych  
i  współpracujących  (np.  do  Narodowego  Funduszu  Zdrowia,  Wydziału  Zdrowia
odpowiedniego  Urzędu,  banków  itp.)  w  formie  elektronicznej  (np.  CD,  łącza
telekomunikacyjne itp);

g) doradztwo  w  zakresie  rozbudowy  środków  informatycznych,  dokonywanie  ponownych
instalacji  Oprogramowania  Aplikacyjnego  objętego  niniejszą  umową  w  przypadkach
rozbudowy infrastruktury informatycznej Zamawiającego;

h) korzystanie  z  konsultacji  telefonicznych  u  Wykonawcy.  Ze  względu  na  użytkowane  u
Zamawiającego oprogramowanie  firmy Asseco Poland S.A.,  Wykonawca musi  posiadać
status  Autoryzowanego  Przedstawiciela  Asseco,  dysponującego  pracownikami
certyfikowanymi  w  zakresie  realizacji  przedmiotu  niniejszej  umowy  (w  załączeniu  do
niniejszej oferty); 

6. Administrowanie sprzętem komputerowym Zamawiającego w celu maksymalnego wykorzystania
zasobów. Proponowanie możliwości poprawy istniejącego stanu, od zmiany konfiguracji poprzez
wymianę komponentów i  monitorowanie wydajności.

7. Przeprowadzenie  okresowych  przeglądów  mających  na  celu  diagnozowanie  wydajności  i
poprawności działania sprzętu, porządkowanie dysków sieciowych, wizualne stwierdzenie braku
lub występowania uszkodzeń mechanicznych.

8. Zmianę konfiguracji środowiska IT wg potrzeb.

9. Bieżące działania serwisowe w celu usunięcia powstałej awarii sprzętu komputerowego.

Warunki świadczenia serwisu

1. W ramach stałej  opłaty  miesięcznej  Wykonawca  świadczy usługi  serwisowe w  wymiarze  min.
30 godzin.

2. Godziny niewykorzystane w danym miesiącu przechodzą na następny okres (maksymalnie na okres
3 miesięcy).

3. W przypadku konieczności wizyty serwisowej w obiektach Zamawiającego, Wykonawca ma prawo
do zaliczenia min. 7 godzin serwisowych z ogólnej puli 30 godzin serwisowych.

4. Usługi serwisu, określone w Przedmiocie Zamówienia,  świadczone będą przez Wykonawcę w dni
robocze tj.  dni  od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni  ustawowo wolnych od pracy,  w
godzinach od 8.00 do 16.00 przy czym:

- zgłoszenia awarii do godz. 14-tej oznacza podjęcie naprawy w dniu zgłoszenia awarii,

- zgłoszenie awarii po godz. 14-tej oznacza podjęcie naprawy od godz. 8:00 następnego dnia
roboczego.

5. Usługi serwisu, określone w Przedmiocie Zamówienia świadczone będą przez Wykonawcę poprzez
kontakty telefoniczne, e-mail, wizyty bezpośrednie, zdalny dostęp.

6. Wykonawca  zapewni  internetowy  system  zgłoszeń  umożliwiający  dokonanie  zgłoszenia,
umieszczenie załączników i wymianę informacji dotyczącej usług serwisowych. 

Przed podjęciem prac serwisowych Wykonawca poinformuje Zamawiającego (telefonicznie lub
w systemie zgłoszeń) o szacunkowym czasie realizacji zgłoszenia 

2. Termin realizacji zamówienia  :   
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12 miesięcy od dnia zawarcia umowy 
 
3. Miejsce wykonania zamówienia:  siedziba Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Publicznej w
Sanoku 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 

4. Miejsce i termin zło żenia oferty:

Sekretariat  Samodzielny Publiczny Zespół  Opieki  Publicznej  w Sa noku 38-500 Sanok,  ul.
800-lecia 26

Termin złożenia oferty: do dnia 21.12.2016 r. do godz. 10:00.

Termin  otwarcia  ofert:  21.12.2016  r.  o  godz.  11:00  w  Dziale  Zamówie ń  Publicznych
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Publicznej w Sa noku 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26,
pok. Nr 11.

5. Warunki płatno ści  :   do 14 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowej faktury VAT .

6. Inne szczególne warunki  :   

Warunki realizacji niniejszego przedmiotu umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2
do zapytania ofertowego. 

7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:  

najniższa cena -waga kryterium – 100% 

8. Osoby upowa żnione do kontaktu z wykonawcami:   

w sprawach merytorycznych

 – Łukasz Węgrzyniak, Informatycy  , tel. 013 46 56 281

w sprawach formalnych(proceduralnych) 

– Krystian Skoczyński Dział Zamówień Publicznych, tel. 013 46 56 290 

9. Termin zwi ązania ofert ą (ważność oferty) wynosi : 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

10.     Sposób zło żenia oferty:  

Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej zwykłej i złożyć w Sekretariacie
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Publicznej w Sa noku 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 ,

Minimalna tre ść oferty :

Zalecany wzór oferty zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

11.   Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnie nia tych  
warunków.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warun-
ki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
2)posiadania wiedzy i doświadczenia -   wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dzia-
łalności wykonawcy jest krótszy - w tym okresie, wykonawca wykonał, a w przypadku świad-
czeń okresowych lub ciągłych również wykonywał usługi w zakresie minimum: - co najmniej
jedną usługę w zakresie umowy serwisowej    odpowiadających przedmiotowi niniejszego za  -  
mówienia, o wartości min. 40 000 zł.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,

2. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od cha-
rakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji za-
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mówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykony-
waniu zamówienia.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuco-
ną.

12.    Wykaz  oświadcze ń  i  dokumentów,  jakie  maj ą  dostarczy ć  wykonawcy  w  celu  
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post ępowaniu 

1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowania składa nastę-
pujące dokumenty:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem termi-
nu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę,
o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4) Wykaz wykonanych, a usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wie-
dzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przed-
miotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te do-
stawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

5) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku, o których mowa wyżej polega na zasobach
innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest
podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o ile podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o doku-
menty złożone przez wykonawcę  w niniejszym postępowaniu metodą  warunku granicznego -
spełnia/niespełna.
3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) Zamawiający uzna, że Wy-
konawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione
przez całe konsorcjum, – co oznacza, że nie każdy członek konsorcjum musi spełniać wszystkie
warunki udziału w przetargu. 
4. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -  Jeżeli wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do składania do-
kumentów, o których mowa wyżej stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w § 2 Rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów po-
twierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicz-
nego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz.
605 ze zm.)

5. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku
dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezento-
wania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
2) Oferta winna zawierać:  oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. VI.1.1),2),3) dla
każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

6. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
1) Wyżej wymienione dokumenty mogą  być  złożone w formie oryginałów lub kserokopii  po-
twierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z
dopiskiem "za zgodność z oryginałem". Nie dotyczy to jedynie wszelkich pełnomocnictw, które po-
winny być przedstawione w oryginale lub w kopii potwierdzonej notarialnie. 
2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,

str. 5 z 8



poświadczonym przez wykonawcę 

Oferta winna być podpisana przez osobę/ osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w
załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki: 

Załącznik nr 1 –  Wzór oferty (formularz ofertowy) 

Załączniki nr 2– Wzór umowy

Zapytanie ofertowe kieruję w dniu 15.12.2016r.

...............................................................

DYREKTOR SPZOZ W SANOKU
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załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

UWAGA: WYPEŁNIA I PODPISUJE WYKONAWCA- CAŁOŚĆ

      

     (pieczęć Wykonawcy)

Dane Wykonawcy: 

Nazwa:................................................................................................................................................

Adres : ................................................................................................................................................

Województwo  ..................................................................Powiat .....................................................

Kod:   ......................................Tel./fax:  ............................................................................................

REGON: .............................................NIP..........................KRS/EDG............................................

INTERNET http://  ..........................................................................................................................

e-mail:  ...............................................................................................................................................

Imię i nazwisko  osoby upowa żnionej do kontaktów ................................................................... 

tel. .......................................................... 

Nr konta bankowego:.......................................................................................................................

Numer rachunku bankowego na który należy zwrócić wadium :

...............................................................................................................................................................

Nr konta bankowego Wykonawcy:  ....................................................................................................

Niniejszym przedkładamy naszą ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  na
umowę serwisową produktów dostarczonych w ramach PSIM dla SPZOZ w Sanoku.
Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnosimy żadnych

zastrzeżeń.

I. Cena oferty (ł ączna cena za cało ść przedmiotu zamówienia w okresie obowi ązywania umowy)

Cena  oferty  netto  wynosi  .............................................................................................................  PLN

(słownie:  ........................................................................................................................................),  

Cena  oferty  brutto  wynosi  .............................................................................................................  PLN

(słownie: ........................................................................................................................................), 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2. Potwierdzam termin realizacji zamówienia zgodnie ze wzorem  umowy. 

3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

4. Oferuję gwarancję na okres …………… (jeżeli dotyczy)

5.Okres związania ofertą Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna 30 dni od dnia otwarcia ofert. 

......................., dn. ...............................

(podpis osób wskazanych w
dokumencie uprawniaj ącym do

wyst ępowania w obrocie prawnym
lub posiadaj ących pełnomocnictwo)
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II. Do oferty doł ączamy nast ępujące dokumenty :

1. ...........................................

2. ...........................................

3. ...........................................    

4. ...........................................

5. ...........................................

6. ...........................................    

......................., dn. ...............................

(podpis osób wskazanych w
dokumencie uprawniaj ącym do

wyst ępowania w obrocie prawnym
lub posiadaj ących pełnomocnictwo)
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