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Ogłoszenie nr 96480 - 2017 z dnia 2017-06-13 r.

Reszel: Dostawę opatrunków i innych wyrobów medycznych
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nazwa projektu lub programu:

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

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

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej –
mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Reszlu, krajowy numer identyfikacyjny 133846800000, ul. ul. Słowackiego 3, 11440
Reszel, państwo Polska, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-89 7529450, 7529456, faks 0-89 7529451, e-mail zoz@post.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA(jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest
odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu
i na rzecz pozostałych zamawiających):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę opatrunków i innych wyrobów medycznych
Numer referencyjny 2/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego
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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. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa na zamówienie Zamawiającego opatrunków
i innych wyrobów medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 1 do Zaproszenia Formularz asortymentowo
– cenowy. 2. Asortyment będący wyrobem medycznym musi być dopuszczony do obrotu i używania w placówkach ochrony zdrowia na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadać aktualne atesty i świadectwa rejestracji zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.) oraz być zgodny z prawem Unii Europejskiej.

II.5) Główny kod CPV): 33140000-3,
Dodatkowe kody CPV:

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 art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawa prawna: – wolna ręka na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), oraz aktów wykonawczych do niej. Uzasadnienie faktyczne: powodem zastosowania trybu
zamówienia z wolnej ręki jest zabezpieczenie pacjentów w asortyment medyczny. Zamówienie w trybie z wolnej ręki wynika z przyczyn
proceduralnych, niezależnych od Zamawiającego. Zamawiający wszczął postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy
1/2017 na podstawie art. 39 ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego, publikując ogłoszenie o zamówieniu w BZP w dniu
25.05.2017 r. pod Nr 517721-N-2017. Otwarcie ofert wyznaczono na 12.06.2017 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna ważna
oferta dotycząca niniejszej części zamówienia. Wobec powyższego Zamawiający zdecydował przeprowadzić postępowanie o udzielenie
zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób
zmienione. Wobec powyższego udzielenie zamówienia na dostawę opatrunków i innych wyrobów medycznych w trybie z wolnej ręki jest
uzasadnione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., , , ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100, Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie

