
Ogłoszenie nr 500009165-N-2018 z dnia 11-01-2018 r.

Poddębice: Dostawa stołu operacyjnego dla "Poddębickiego Centrum Zdrowia" Sp. z o.o. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

-

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/dab5bf80-9520-4952-b3af-0f11de775770
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I. 1) NAZWA I ADRES: "Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 10107597100000, ul. ul. Mickiewicza  16,

99200   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.nzocpz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa stołu operacyjnego dla "Poddębickiego Centrum Zdrowia" Sp. z o.o.

Numer referencyjny  PCZ/ZP/3336/1/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i

wymagań):
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Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zmówienia jest dostawa stołu operacyjnego dla "Poddębickiego Centrum Zdrowia"

Sp. z o.o. w Poddębicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem wymaganych przez zamawiającego parametrów

technicznych określony został w Załączniku nr 3 do Zaproszenia - Formularz cenowy oraz parametry techniczne sprzętu medycznego.

II.5) Główny Kod CPV: 33192230-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia 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. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych -

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli ze względu ma wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie

zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów

określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. W dniu 08.01.2018r. nastąpiła awaria stołu ortopedycznego prod. 1968 r. Stół ten nie

nadaje się do naprawy z uwagi na kilkudziesięcioletnią eksploatację, brak części zamiennych, brak elementów wyposażenia. Sprzęt wymaga

natychmiastowego wycofania z eksploatacji. Wobec konieczności zapewnienia ciągłych świadczeń z zakresu zabiegów operacyjnych
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ortopedycznych oraz dotychczas wykonywanych świadczeń planowych zaistniała potrzeba pilnego (możliwie natychmiastowego) wejścia w

posiadanie nowego stołu z pełnym wyposażeniem do celów ortopedycznych. Zakup aparatury nie był przewidziany w planie inwestycyjnym

na rok 2017 i 2018.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

PROMED S.A.,  danuta.putek@promed.com.pl,  ul. Działkowa 56,  02-234,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
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