
Ogłoszenie nr 550098723-N-2020 z dnia 05-06-2020 r.

Bydgoszcz: Dostawa fartuchów ochronnych, wewnątrzkanałowego wężyka litotryptora, kaniuli

ssących do rynochirurgii - Jednorazowy wewnątrzkanałowy wężyk litotryptora. 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 Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Krajowy numer

identyfikacyjny 11260740000000, ul. ul. M. Skłodowskiej-Curie  9, 85-094  Bydgoszcz, woj.

kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 525 854 304, e-mail zamowienia@jurasza.pl, faks

525 854 076.

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

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/f2b904d9-1b02-45be-83d8-0de6df...
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Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa fartuchów ochronnych,

wewnątrzkanałowego wężyka litotryptora, kaniuli ssących do rynochirurgii - Jednorazowy

wewnątrzkanałowy wężyk litotryptora.

Numer referencyjny  NLZ.2020.271.55(3)

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

jednorazowego wewnątrzkanałowego wężyka litotryptora używanego do mechanicznego kruszenia

złogów w drogach żółciowych. Kabel, stosowany przez kanał roboczy endoskopu, współpracuje z

koszykami kompatybilnymi z litotryptorem typu Soehendra. Średnica przewodu 10Fr do kanału

roboczego 3,7 mm, długość przewodu 170 cm. Osłonka Teflonowa, produkt niejałowy, przeznaczony

do jednorazowego użytku w ilości 60 szt.

II.5) Główny Kod CPV: 33140000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT: 40680.00
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Waluta:

PLN

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 4 ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

W poprzednim postępowaniu nr NLZ.2020.271.19 nie została złożona żadna oferta

niepodlegająca odrzuceniu.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA

UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

HAMMERmed Medical Polska Sp. z o.o. Sp. K.,  ,  ul. Kopcińskiego 73/75,  90-033,  Łódź, 

kraj/woj. Polska
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