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Świadczenie usług nadzoru autorskiego oraz usług serwisowych systemu informatycznego Infomedica, AMMS oraz SIZ dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 

Znak sprawy: DZp.380.3.15.2018.DI.212 

 

 

 

 

Pieczęć Zamawiającego 

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych* 

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 678 044,88 PLN brutto w podziale na pakiety 

Pakiet 1 – Nadzór autorski  Netto: 365 856,00 PLN Brutto: 450 002,88 PLN 

Pakiet 2 – Usługi 

serwisowe systemu 

informatycznego 

Netto: 185 400,00 PLN Brutto: 228 042,00 PLN 

 

 

Nr 

oferty 
Wykonawca 

Kwota, jaką Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia 

Kwota z oferty Różnica 

Czas od otrzymania zgłoszenia 

do chwili podjęcia przez 

Wykonawcę czynności 

zmierzających do naprawy 

zgłoszonego błędu krytycznego* 

Termin 

płatności*** 

 

Pakiet Nr 1 – Nadzór autorski systemu informatycznego 

 

1 

ASSECO POLAND S.A. 

Ul. Olchowa 14 

35 322 Rzeszów 

Netto: 365 856,00 PLN 

Brutto: 450 002,88 PLN 

N: 365 856,00 

B: 450 002,88 

0,00 

0,00 
72 godziny Zgodnie z SIWZ 

Nr 

oferty 
Wykonawca 

Kwota, jaką Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia 

Kwota z oferty Różnica 
Czas wdrożenia poprawki błędu 

krytycznego przez serwis** 

Termin 

płatności*** 

 

Pakiet Nr 2 – Usługi serwisowe systemu informatycznego 

 

1 

ASSECO POLAND S.A. 

Ul. Olchowa 14 

35 322 Rzeszów 

Netto: 185 400,00 PLN 

Brutto: 228 042,00 PLN 

N: 185 400,00 

B: 228 042,00 

0,00 

0,00 
72 godziny Zgodnie z SIWZ 
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* czas od otrzymania zgłoszenia do chwili podjęcia przez Wykonawcę czynności zmierzających do naprawy zgłoszonego błędu krytycznego rozumie się czas 

potrzebny Wykonawcy do podjęcia prac nad przygotowaniem poprawki umożliwiającej usunięcie błędu krytycznego rozumianej jako takiego, który uniemożliwia 

użytkowanie Oprogramowania Aplikacyjnego (w zakresie jego podstawowej funkcjonalności wskazanej w dokumentacji użytkownika) i prowadzi do zatrzymania jego 

eksploatacji, utraty danych lub naruszenia spójności, w wyniku których niemożliwe jest prowadzenie działalności  

z użyciem Oprogramowania Aplikacyjnego. Maksymalny oczekiwany czas usunięcia błędu krytycznego nie może być dłuższy niż 72 godziny. 

** czas wdrożenia poprawki błędu krytycznego przez serwis - rozumie się czas potrzebny Wykonawcy do zainstalowania w Oprogramowaniu Aplikacyjnym 

Zamawiającego, wydanej przez producenta oprogramowania odpowiedniej poprawki. Maksymalny oczekiwany czas wdrożenia poprawki błędu krytycznego nie może być 

dłuższy niż 72 godziny. 

*** przelewem w ciągu 60 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury (pod względem merytorycznym i formalnym) Zamawiającemu.  

 

Skład Komisji Przetargowej: 

Przewodniczący:  Łukasz Lewandowski …………………………………………………………. 

 

Wiceprzewodniczący: Michał Kołodziejczyk …………………………………………………………. 

 

Sekretarz:   Ilona Chwastek ………………………………………………………….. 

 

Członek:   Maciej Frydecki ……………………………………………………… 

 


