
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Dostawy

Zakup i montaż sprężarek medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w
Nowym Sączu w ramach programu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet medyczny 2”,

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

1.3.) Oddział zamawiającego: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu -
zespół ds. zamówień publiczych

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306437

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: ul. Młyńska 10

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 18 443 66 35

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@szpitalnowysacz.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalnowysacz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Zakup i montaż sprężarek medycznych dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w
Nowym Sączu w ramach programu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet medyczny 2”,

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c9d0e40-dd7e-11eb-b885-f28f91688073

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00108732/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-07-08 14:05

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
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2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Tak

2.11.) Nazwa projektu lub programu:
w ramach projektu „Małopolska tarcza Antykryzysowa – pakiet medyczny 2” planowanego do
współfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i
Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i Zdrowotne w Regionie”

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: DA.271-33/21

3.3.) Rodzaj zamówienia
Dostawy

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

3.5.) Wartość zamówienia: 121951,22  PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż sprężarek medycznych dla Szpitala
Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach programu „Małopolska
Tarcza Antykryzysowa – Pakiet medyczny 2”, obejmującego:
• dostawę towaru fabrycznie nowego rok produkcji min. 2017, montaż, uruchomienie, instalacja,
• serwis gwarancyjny – przeglądy gwarancyjne,
• serwis naprawczy (serwisowanie) w okresie gwarancji,
• gwarancja na dostarczony towar min. 24 miesiące,
• dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim oraz paszportów technicznych.

Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia – zawiera załącznik nr 5 do
zaproszenia.

3.10.) Główny kod CPV: 42120000-6 - Pompy i sprężarki

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia
z wolnej ręki:
Po przeprowadzeniu procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego/trybie podstawowym bez negocjacji na zakup m.in. sprężarek medycznych t.j.
5 postępowań nie doszło wiec do realizacji zakupu przedmiotowego towaru.
Niniejsze postępowanie wszczęto na podstawie art. 304 w związku z art. 305 pkt 2 ustawy PZP,
które to przepisy stanowią, że Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli
zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
� w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty, a
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
DA.271-4/21 – część dot. zakupu sprężarek została unieważniona ze względu na brak ofert -
postępowanie powyżej progów unijnych, DA.271-16/21 – część dot. zakupu sprężarek została
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unieważniona ze względu na brak ofert - postępowanie poniżej progów unijnych, DA.271-19/21
– część dot. zakupu sprężarek została unieważniona ze względu na brak ofert - postępowanie
poniżej progów unijnych, DA.271-26/21 – część dot. zakupu sprężarek została unieważniona ze
względu na brak ofert - postępowanie poniżej progów unijnych, DA.271-32/21 – część dot.
zakupu sprężarek została unieważniona ze względu na brak ofert - postępowanie poniżej
progów unijnych,

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w
przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy
pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): INSTAL Technika Medyczna Sp. z o. o.

5.1.2.) Ulica: ul. M. Reja 12

5.1.3.) Miejscowość: Rzeszów

5.1.4.) Kod pocztowy: 35-311

5.1.5.) Województwo: podkarpackie

5.1.6.) Kraj: Polska
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