
Ogłoszenie nr 550055551-N-2019 z dnia 22-03-2019 r.

Zakopane: Dostawa lampy rentgenowskiej do tomografu komputerowego 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: Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w

Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 29517100000000, ul. ul. Gładkie  1, 34-500 

Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 015 045, e-mail

s.kolasa@szpitalodrodzenie.pl , faks 182 014 632. 

Adres strony internetowej (url): www.szpitalodrodzenie.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA



II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa lampy rentgenowskiej do

tomografu komputerowego 

Numer referencyjny  A.ZP-271-4/19 

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: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i

uruchomienie fabrycznie nowej lampy rentgenowskiej w miejsce uszkodzonej lampy Performix 40

Plus (D3887T/D388T) do tomografu komputerowego OPTIMA CT660 w wersji wyposażenia

Optima CT660 Pro (rok produkcji tomografu komputerowego: 2013) Przedmiot zamówienia

obejmuje odbiór i utylizację starej lampy, przeprowadzenie niezbędnych testów odbiorczych

(akceptacyjnych) i kalibracji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do

zaproszenia. Przedmiot dostawy ma spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010

r. o wyrobach medycznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175), w szczególności ma być oznakowany

znakiem CE, a jeżeli ocena zgodności była przeprowadzana pod nadzorem jednostki notyfikowanej,

to obok znaku CE ma być umieszczony numer identyfikacyjny właściwej jednostki notyfikowanej.

Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 24 miesiące od daty zakupu

(data protokołu zdawczo - odbiorczego). Zamawiający wymaga, by Wykonawca w okresie

gwarancji wykonał nieodpłatnie niezbędne przeglądy techniczne urządzenia z częstotliwością

zalecaną przez producenta.

II.5) Główny Kod CPV: 33110000-4 

Dodatkowe kody CPV:

33115000-9



 

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 dla innych trybów udzielenia zamówienia Z uwagi

na nagłą awarię tomografu komputerowego GE Optima 660, polegającą na uszkodzeniu lampy

rtg ( zgodnie z diagnostyką serwisu z dnia 20.03.2019 ) , konieczny jest natychmiastowy zakup

nowej lampy RTG. Natychmiastowe uruchomienie tomografu komputerowego jest niezbędne dla

zapewnienia ciągłości pracy Szpitala, zachowania pełnej diagnostyki pacjentów celem ratowania

zdrowia i życia ludzkiego. Czas niezbędny do przygotowania dokumentacji postępowania tj.

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu i przeprowadzenia

postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, a także zawarcia umowy w wyniku

rozstrzygnięcia postępowania, czy też zachowanie terminów określonych dla innych trybów, nie

pozwoli uzyskać zamówienia w trybie natychmiastowym, a tylko spowoduje dłuższy przestój

urządzenia, a w konsekwencji brak dostępu do badań diagnostycznych pacjentów z poważnymi

schorzeniami, w tym z chorobami wymagającymi szybkiej diagnozy, ponadto z uwagi na ciężkie

stany hospitalizowanych pacjentów nie ma możliwości ich transportowania do innych placówek

celem niezbędnej i niezwłocznej diagnostyki obrazowej. Tym samym przesłanki zastosowania

zamówienia z wolnej ręki określone w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

są spełnione Negocjacje, w celu udzielenia zamówienia zostaną przeprowadzone z GE Medical

Systems Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa, który jest podmiotem autoryzowanym



przez producenta urządzenia i posiada w ofercie części oryginalne do powołanego urządzenia,

jak również obecnie serwisuje ten aparat zgodnie z umową w sprawie zamówienia publicznego

nr 50/17 z dnia 06.06.2017 r.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ

ZAMÓWIENIA: 

GE Medical Systems Sp. z o.o.,  ,  ul. Wołoska 9,  02-583,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie 

 


