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Ogłoszenie nr 500067097-N-2017 z dnia 29-11-2017 r.
"Poddębickie Centrum Zdrowia"spółka z o.o.: Dostawa aparatu do znieczuleń z
kardiomonitorem 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: 500047763-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
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.nzozpcz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzilanością

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa aparatu do znieczuleń z kardiomonitorem dla "Poddębickiego Centrum Zdrowia" Sp. z
o.o. w Poddębicach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PCZ/ZP/3336/2/2017
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 dostawa aparatu do znieczuleń z kardiomonitorem 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.
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II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33100000-1
Dodatkowe kody CPV: 33172100-7

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: 26/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 115145.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej ANES-MED Sp. z o.o.
Email wykonawcy: kamil.rosa@anesmed.pl
Adres pocztowy: ul. Chocimska 11/14
Kod pocztowy: 00-791
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
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
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UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 130140.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 130140.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 130140.00
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 Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.
1 pkt. 3 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. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych - Zamawiający może udzielić zamówienie z wolnej
ręki, jeżeli ze względu na 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 związku z faktem jednoczesnej awarii i bezwzględnego wycofania z
użytkowania dwóch aparatów do znieczulania KION oraz koniecznością zapewnienia
ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych i prawidłowego funkcjonowania zabiegowych
oddziałów szpitalnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów z tych oddziałów oraz
potencjalnych pacjentów, zaistniała konieczność niezwłocznego zakupu jednego aparatu do
znieczulenia. Mając na uwadze fakt, ze jeden z aparatów, który uległ awarii stanowił
zabezpieczenie Sali operacyjnej cięciowej, gdzie istnieje konieczność ciągłego dostępu do
aparatu do znieczulenia i jest on szczególnie ważnym i niezbędnym elementem
bezpieczeństwa w stanach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia matki i dziecka oraz,
że nie mogliśmy przewidzieć sytuacji wcześniej, zakup takiego aparatu stał się niezbędny, tak
aby zabezpieczyć możliwość ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz
bezpieczeństwo pacjentów.
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