
Ogłoszenie nr 510015529-N-2020 z dnia 27-01-2020 r. 

"Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o.: Zakup modułu dostosowania systemu CliniNet do 
wystawiania recept elektronicznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o. o. w 

Poddębicach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 

Numer ogłoszenia: 550254945-N-2019 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 

119. z 4 maja 2016 r.), dalej RODO, Zarząd Spółki PCZ informuje: 1. Administratorem Danych 

Osobowych pozyskanych od uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 

Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Poddębicach (99-200) ul. Mickiewicza nr 16. 

(dalej Administrator); 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - email: sekretariat@nzozpcz.pl lub 

na adres pocztowy Administratora; 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c) RODO w celu prowadzenia postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup 

modułu dostosowania systemu CliniNet do wystawiania recept elektronicznych dla „Poddębickiego 

Centrum Zdrowia” Sp. z o. o. w Poddębicach” (numer postępowania PCZ/ZP/3336/6/2019); 4. 

odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa; w tym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp); 5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z 

przepisami ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania liczy się od dnia 

zakończenia czas trwania umowy; 6. obowiązek podania przez uczestnika postępowania danych 

osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym przepisami 

ustawy Pzp; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają wprost z ustawy Pzp; 7. 

uczestnikowi postępowania przysługuje prawo żądania od Administratora: uzyskania kopii swoich 

danych osobowych; dostępu do nich; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18. ust. 2 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania; przenoszenia danych; cofnięcia w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie; 

wniesienia skargi do organu nadzorczego; 8. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany w tym również w formie profilowania i nie będą przekazywane do państw 

trzecich. 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
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"Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 10107597100000, 

ul. Mickiewicza  16, 99-200  Poddębice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 828 82 50, e-mail 

zamowienia@nzozpcz.pl, sekretariat@nzozpcz.pl, faks 43 828 82 55. 

Adres strony internetowej (url): www.nzozpcz.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zakup modułu dostosowania systemu CliniNet do wystawiania recept elektronicznych dla 

„Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o. o. w Poddębicach 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PCZ/ZP/3336/6/2019 

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest zakup modułu dostosowania systemu CliniNet do wystawiania 

recept elektronicznych dla „Poddębickiego Centrum Zdrowia” Sp. z o. o. w Poddębicach. Opis 

przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 3 do zaproszenia. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie 

II.5) Główny Kod CPV: 48000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/12/2019 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 12706.00 

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  1 

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  

0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
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Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

Nazwa wykonawcy: CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o 

Email wykonawcy: anna.tomasik@cgm.com 

Adres pocztowy: Ul. Do Dysa 9 

Kod pocztowy: 20-149 

Miejscowość: Lublin 

Kraj/woj.: lubelskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY 
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 15628.38 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 15628.38 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15628.38 

Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom 

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ 
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 1 lit. b 

 ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Zamawiający może udzielić zamówienia z 

wolnej ręki, jeżeli dostawy mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn 

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 zawężania parametrów zamówienia. Przedmiotem niniejszego 

zamówienia jest zakup modułu dostosowania systemu CliniNET do wystawiania recept 

elektronicznych. Zgodnie z wynikającym z prawa krajowego, w tym ustawy z dnia 28 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia obowiązkiem wystawiania od 1 stycznia 

2020 r. elektronicznych recept, Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (PCZ Sp. z o.o.) musi 

zaktualizować i rozszerzyć posiadane przez siebie oprogramowanie o moduł wystawiania 

recept elektronicznych. „Poddębickie Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. posiada szpitalny system 

informacyjny CliniNET producenta CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. i tylko 

CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. jako jedyny producent i właściciel wszystkich praw 

autorskich oprogramowania CliniNET posiada uprawnienia do integracji nowych modułów z 
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posiadanym systemem, aktualizacji, modernizacji, wprowadzania zmian, prowadzenia nadzoru 

autorskiego nad wyżej wymienionym oprogramowaniem. Uzasadnioną potrzebą 

zamawiającego jest aktualizacja, rozszerzenie funkcjonalności, posiadanego oprogramowania 

stosownie do potrzeb i zmieniających się przepisów prawa. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych reguluje kwestię ochrony i eksploatacji programów 

komputerowych w sposób szczególny, odmienny od innych utworów. Zgodnie z art. 74 ust. 4 

pkt. 2 w/w ustawy autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego obejmują także 

prawo do dokonywania zmian w programie komputerowym. W związku z powyższym żaden 

podmiot poza tym, który posiada prawa autorskie do w/w oprogramowania nie ma możliwości 

wprowadzenia do nich zmian, aktualizacji czy też rozszerzenia jego funkcjonalności a tym 

samym żaden inny wykonawca, poza podmiotem, który zostanie zaproszony do negocjacji w 

trybie zamówienia z wolnej ręki, nie jest w stanie zaoferować w/w usług/ dostaw. 
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