
Ogłoszenie nr 550044494-N-2019 z dnia 07-03-2019 r.

Bydgoszcz: Naprawa angiografu Infinix CF-i firmy Toshiba nr fabr. E4B1062013 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

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 09235474600000,

ul. Szpitalna  19, 85-826  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48523709124,

e-mail zam.pub@szpital.bydgoszcz.pl, faks +48523709125.

Adres strony internetowej (url): www.szpital.bydgoszcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: SPZOZ

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/39800817-b201-4121-a66c-8101...
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Naprawa angiografu Infinix CF-i firmy

Toshiba nr fabr. E4B1062013

Numer referencyjny  DZP-270-14-2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

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):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Naprawa angiografu obejmuje: 1. Wymianę wraz z

dostawą płyty PC Power. 2. Wykonanie testów akceptacyjnych. 3. Całkowita realizacja zamówienia

nastąpi w terminie do 2 dni od daty zawarcia umowy. 4. Okres gwarancji – minimum 24 m-ce od

daty odbioru. 5. Termin płatności – do 30 dni od daty odbioru.

II.5) Główny Kod CPV: 50421200-4

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

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA
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III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  Art.67 ust. 1 pkt 3 i art. 67 ust. 1 pkt 1 lit

a) ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Powody zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki: Art.67 ust. 1 pkt 3 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. Zgodnie z art. 67

ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.,

poz.1986 z późn. zm.) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku gdy

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. Angiograf służy do ratowania życia , a leczenie Ostrego Zespołu Wieńcowego

stanowi podstawową działalność szpitala . W związku z powyższym koniecznym jest

natychmiastowa naprawa angiografu , aby szpital mógł pełnić dyżur w sytuacji potrzeby

ratowania życia. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo

zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 , poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający może udzielić

zamówienia z wolnej ręki w przypadku gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być

świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych. Proponowany

wykonawca naprawy - TMS Sp. z .o.o. jest wyłącznym przedstawicielem firmy Toshiba na

terenie RP. Wykonawca ten wykonał diagnostykę uszkodzenia angiografu i dysponuje

potrzebnymi częściami, aby wykonać naprawę w krótkim czasie. Zamawiający po

przeprowadzonym badaniu rynku uzyskał informacje , ze inni potencjalni wykonawcy nie

dysponują częściami niezbędnymi do wykonania naprawy, lub nie są zainteresowani

wykonaniem tej naprawy.
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SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA

UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

TMS sp. z o.o.,  ,  Wiertnicza 84,  02-952,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
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