
Lubaczów, 17.12.2021 
ZP.232.21.2021 

 

Zaproszenie do złożenia oferty 

na usługę  opieki serwisowej modułów oprogramowania komputerowego 

 

 

I. Zamawiający:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 

Adres do korespondencji: ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów 

tel. 016 6328116, faks 016 6328116, e-mail: zam.pub@szpital.lubaczowski.com 

Zaprasza do złożenia oferty na :  

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1.Przedmiotem zamówienia jest:  usługa opieki serwisowej modułów oprogramowania komputerowego firmy 
Asseco Poland zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 

L.p. Moduł 

1 Finanse - Księgowość 

2 Rachunek Kosztów 

3 Rejestr Sprzedaży 

4 Kadry 

5 Płace 

6 Wyposażenie 

7 Gospodarka Magazynowo - Materiałowa 

8 Środki Trwałe 

9 Wycena Procedur Medycznych  

10 Kasa 

11 Grafiki 

12 Dokumentacja Formularzowa 

13 Rejestracja 

14 Gabinet Lekarski 

15 Statystyka 

16 Rehabilitacja 

17 Zlecenia 

18 Apteka Szpitalna 

19 Apteczka Oddziałowa 

20 Przychodnia 

21 Ruch Chorych 

22 Blok Operacyjny 

23 Pracownia Diagnostyczna 

24 Archiwum Dokumentacji Medycznej 

25 Laboratorium Analityczne 

26 Obsługa Punktów Pobrań 

27 Zakażenia Szpitalne 



28 Kalkulacja Kosztów Leczenia 

29 Zamówienia Publiczne 

30 Sprzedaż Usług Medycznych 

31 Integracja e-Usług z RCIM 

32 Obsługa interfejsów do aparatów laboratoryjnych 

W ramach świadczenia usługi Wykonawca zobowiązany jest: 

a. realizacji wszystkich zleceń dotyczących czynności serwisowych oprogramowania firmy 

Asseco Poland S.A objętych umową (analiza i poprawa błędów użytkownika,  rekonfiguracji 

oprogramowania, itp) ;  

b. konfiguracji oprogramowania operacyjnego i dostosowanie do potrzeb oprogramowania firmy 

Asseco Poland S.A objętego umową;  

c. konsultacje telefoniczne oraz e-mailowe 

d. zainstalowanie nowych wersji oprogramowania i będących kontynuacją technologiczną 

posiadanych wersji dla prac zleconych w godzinach pracy zgodnie zapisami we wzorze 

umowy  

e. przenoszenie danych w przypadku zmiany platformy systemowej lub bazodanowej; 

f. analiza i rekonfiguracja silnika bazy danych celem poprawy szybkości działania 

g. podnoszenie wersji bazy danych;  

h. szkolenia użytkowników i administratorów;  

i. audyty funkcjonalne i techniczne posiadanych systemów; 

j. integracje z rozwiązaniami zewnętrznymi (podłączenia aparatów, oprogramowanie innych 

firm z systemami objętymi umową)  

k. tworzenie raportów i analiz na zlecenie; 

l. tworzenie szablonów pism lub formularzy do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. 
 

 
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. 

3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert. 

5. Termin realizacji zamówienia: 0d 01.01.2022r. do 31.12.2022r. 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 
1) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz cenowo-
ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego(załącznik nr 1) 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy), 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  

przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą 
przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących 
postępowania w jest:  

- przedmiot zamówienia: Maciej Dworak 

- procedura: Barbara Wrona 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia 



zamówienia w godzinach pracy tj.: 7.25-15.oo 
2.1. Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres: SPZOZ w 
Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów. 
2.2. Korespondencję w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer (016) 6328116. 

2.3. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: zam.pub@szpital.lubaczowski.com 

VI. Miejsce składania ofert 

Ofertę należy: 

- złożyć w formie pisemnej, w siedzibie Zamawiającego : dział zamówień publicznych (pokój nr 8) w terminie 
do dnia 27.12.2021, godz.10:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ oferta na serwis oprogramowania” NIE 
OTWIERAĆ PRZED: 27.12.2021r. godz.10:15. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2021r. o godz. 10:15 w 
Sali narad 

VII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto 
za wykonanie przedmiotu zamówienia.  

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
oraz słownie. 

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 
5. Oferty będą oceniane wg następującego kryterium: 

- Cena oferty – 100 % 

5.1 Punkty przyznane dla kryterium ceny będą   liczone wg następującego wzoru : 

Wartość punktowa ceny (Pcn) = Cmin /Cof.b x100 pkt x W  

W- waga kryterium 

Cmin – cena minimalna 

Cof.b  - cena oferty badanej  

VIII. Informacje o formalnościach  

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, 
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania. 

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia 
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze 
kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w 
przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.  

5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach 
organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

IX. Klauzula  informacyjna / Ochrona danych osobowych: 
Zamawiający informuje, że  administratorem danych Wykonawcy jest  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów, tel.16 6328100, e-mail 
sekretariat@szpital.lubaczowski.com 
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@szpital.lubaczowski.com 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w celu 

archiwizacji.  

W przypadku Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 



ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

zwane dalej "Rozporządzeniem RODO", gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy.  

Dane osobowe mogą być ujawniane wykonawcom oraz osobom zainteresowanym, a także podmiotom 

przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.  

Dane osobowe Wykonawcy, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a następnie 4 lata, 

począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania 

umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako 

najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).  

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w 

przepisach Rozporządzenia RODO, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia 

przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie 

oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania 

zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.  

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowo-cenowy 

2. Wzór umowy 

ZATWIERDZIŁ: 

                                                                                                   …..………………………………………… 
                                                                                                                                      (data, podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej postępowanie)                                                                                                                                  

 
 


