
Ogłoszenie nr 510028386-N-2019 z dnia 13-02-2019 r.

Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej: Dostawa implantów do kręgosłupa w ramach umowy komisowej z podziałem na

pakiety

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: 499786-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540007799-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Dziecięcy im. prof. dr med. J. Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 29735900000000, ul. ul. Niekłańska  42484,
03-924  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 098 403, e-mail
zp@nieklanska.pl, faks 225 098 404.
Adres strony internetowej (url): www.nieklanska.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa implantów do kręgosłupa w ramach umowy komisowej z podziałem na pakiety

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RZP-2/IM/2019

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:

Przdmiotem zamówienia są dostawy w ramach umowy komisowej implantów do kręgosłupa z
podziałem na pakiety wraz z prowadzeniem przeszkolenia personelu lekarskiego w zabiegach
stabilizacji kręgosłupa z użyciem zakupionych implantów i przeszkoleniem personelu
medycznego w zakresie eksploatacji użyczonego instrumentarium oraz użyczeniem
instrumentarium niezbędnego do przeprowadzania zabiegów stabilizacji kręgosłupa na czas
trwania umowy zwanych dalej „artykułami” w asortymencie i ilościach określonych w
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zestaw do stabilizacji deformacji kręgosałupa z
dostępu tylnego i przedniego

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zestaw uniwersalny do korekcji skolioz z
uwzględnieniem operacji typu Growing Spine GGS,
stabilizacji i możliwości wydłużenia oraz modyfikacji

załączniku nr 2- Formularzu asortymentowo-cenowym zawierającym opis przedmiotu
zamówienia. Pakiet nr 1 Zestaw do stabilizacji deformacji kręgosłupa z dostępu tylnego i
przedniego. Pakiet nr 2 Zestaw uniwersalny do korekcji skolioz z uwzględnieniem operacji typu
Growing Spine GGS, stabilizacji i możliwości wydłużenia oraz modyfikacji.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV:  33141000-0

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:
art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych-postępowanie zostało unieważnione
ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/02/2019
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 273540.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: NovaSpine Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
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Adres pocztowy: ul. Piaskowa 31
Kod pocztowy: 55-040
Miejscowość: Tyniec Mały
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 295423.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 295423.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 295423.20
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

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.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/d418f47d-5085-42fa-b39f-a742...

3 z 3 13.02.2019, 11:46


