
Ogłoszenie nr 550128717-N-2020 z dnia 16-07-2020 r.

Bydgoszcz: Dostawa łóżek szpitalnych z z materacami oraz szafek przyłóżkowych 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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa łóżek szpitalnych z z materacami oraz szafek przyłóżkowych

Numer referencyjny  DZP-270-39-2020

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):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Łóżko szpitalne regulowane elektrycznie z materacem - sztuk 40 2. Szafka przyłóżkowa z

regulowanym blatem - sztuk 40

II.5) Główny Kod CPV: 33192130-2

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/eeae5d35-f5f4-42f4-9e38-7ed8...
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Dodatkowe kody CPV:

33192000-2

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:

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. Zamawiający w dniu 27.03.2020 r, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego znak DZP-270-13-2020 zawarł umowę z wybranym Wykonawcą F.H.U. Euromedical Maciej Świda z siedzibą

w Bielsko - Białej, 43-300, przy ul. Ogrodowej 3B. Zamawiający odstąpił od w/w umowy z winy Wykonawcy, który nie wykonał

zamówienia. Z uwagi na zakończenie realizacji inwestycji budowy Centrum Rehabilitacji i konieczność pilnego uruchomienia oddziałów

niezbędne jest wyposażenie oddziałów w łóżka szpitalne i szafki przyłóżkowe.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Metalowiec sp. z o.o.,  ,  Fabryczna 2,  46-100,  Namysłów,  kraj/woj. Polska
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