Ogłoszenie nr 500183350-N-2018 z dnia 02-08-2018 r.
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP: „Dostawa aparatu do znieczulania
ogólnego z monitorowaniem parametrów życiowych”

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: 588184-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP, Krajowy numer identyfikacyjny
29015600000, ul. ul. Konarskiego 13, 05400 Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 7794031
w. 477, e-mail dzp@spskgruca.pl, faks 22 7794031 w. 477.
Adres strony internetowej (url): www.spskgruca.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa aparatu do znieczulania ogólnego z monitorowaniem parametrów życiowych”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.22.74/2018
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 była: Dostawa aparatu do znieczulania ogólnego z monitorowaniem
parametrów życiowych. 2. Zamówienie obejmuje następujący zakres: 1. Sprzedaż urządzenia 2. Dostawa
urządzenia 3. Transport na miejsce montażu 4. Montaż urządzenia 5. Uruchomienie urządzenia 6.
Testowanie urządzenia 7. Szkolenie użytkowników 8. Szkolenie personelu technicznego 9. Transport na
miejsce użytkowania 10. Uruchomienie w miejscu użytkowania. 11. Przedłożenie dokumentów
wymaganych do odbioru: - zgłoszenie przez wykonawcę faktu zakończenia instalacji, uruchomienia i
gotowości do odbioru, - wymaganych przepisami protokołów pomiarowych, - dokumentów
potwierdzających przeprowadzenie określonych w umowie szkoleń, - wymaganych umową i stosownymi
przepisami instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej. Gwarancja 60 miesięcy dla zaoferowanego
urządzenia. Płatności Płatność nastąpi po zakończeniu realizacji całej umowy - czyli po dostawie, montażu
i uruchomieniu urządzenia oraz przeprowadzeniu szkoleń. Dokładny opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w załącznikach do SIWZ: • załącznik nr 5 – Tabela wymagań ogólnych • załącznik nr 6 –
Tabela parametrów wymaganych 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i
warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33162000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ cena
najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
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 na podstawie art. 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.

