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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o. o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 33-100

Tarnów, woj. małopolskie, tel. 14 631 02 10, faks 14 627 44 43 , strona internetowa www.zps.tarnow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów i

materiałów zużywalnych do analizatora Advia Centaur wraz z dzierżawą analizatora zastępczego.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  dostawa odczynników, kontroli,

kalibratorów i materiałów zużywalnych do analizatora Advia Centaur wraz z dzierżawą analizatora zastępczego

sukcesywnie w okresie 24 miesięcy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.69.65.00-0.

II.5) Szacunkowa warto ść zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia:  Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Postępowanie może zostać przeprowadzone wyłącznie w trybie z wolnej ręki u uwagi na to, że dostawa

odczynników, kontroli, kalibratorów i materiałów zużywalnych do analizatora immunochemicznego

będącego własnością zamawiającego Advia Centaur może być zrealizowana wyłącznie przez jednego

wykonawcę - firmę będącą producentem aparatu - firmę Siemens Sp.z o.o. z przyczyn technicznych o

obiektywnym charakterze - analizator immunochemiczny ADVIA Centaur będący własnością ZPS sp.z o,.o.

jest systemem zamkniętym czyli pracującym na jednym rodzaju odczynników i materiałów zużywalnych,

których produkcja jest opatentowana przez firmę Siemens Sp.z o.o. Firma ta jest jedynym autoryzowanym



dystrybutorem oryginalnych odczynników, materiałów zużywalnych i innych akcesoriów do tego analizatora.

Jedynie stosowanie oryginalnych odczynników, materiałów zużywalnych i innych akcesoriów gwarantuje

pełną kompatybilność odczynników z urządzeniami pomiarowymi analizatora a tym samym gwarantuje

prawidłową pracę analizatora i uzyskiwanie prawidłowych wyników. Stosowanie materiałów innych niż

oryginalne może spowodować trwałe uszkodzenie aparatu. Dzierżawa analizatora zastępczego może być

wyłącznie zrealizowana również przez firmę Siemens z przyczyn technicznym o obiektywnym charakterze z

uwagi na fakt, że aparat ten ma być aparatem zastępczym na wypadek awarii aparatu Advia Centaur

(aparat ten ma 8 lat i ryzyko awarii jest stosunkowo wysokie) i musi pracować na tych samych

odczynnikach i materiałach zużywalnych, które są kompatybilne wyłacznie z urządzeniami firmy Siemens.

Powyższe okoliczności w świetle art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy pzp stanowią przesłankę udzielenia

zamówienia w trybie z wolnej reki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ ĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Siemens Sp.z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


