
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA

Ogloszenie nr 500163891-N-2018 z dnia 13-07-2018 r

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Dostawa sprzetu medycznego- kardiomonitor6r

OGTOSZENIE O UDZIELEilIU ZAM6WIENIA - Dostawy

Zami6szczanle ogloszenla:
obo!/iEzkowe

Ogl,osrenie dotyczyl
zam6wienia publicznego

Zam6wlenle dotyczy projektu lub programu wsp6l{inansowanego z€ Jrodk6w Unll EuroperskleJ
nie

Zam6wlenis bylo przedmlotem ogloszenla w Blulatynle Zam6wl€i publlcznych;
tak
Numer ogloszenia: 581405-N-2018

Ogloszenle o zmlanle ogloszenla rostaft, zamiesz(rone w Bluletynie Zam6wie6 publicrnychl
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAIACY

I. I) NAZWA I ADRES:
Zespol Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer idenMkacyjny 000304415, ul. ul. Szpitalna 22,34-2OO Sucha Beskidzka, woi.
pa6stwo Polska, tel. +48338723111, e-mail zoEuchabeskidzka@wp,pl, faks +48033872311.1.
Adres strony intemetowej (url): www.zozsuchabeskjdzka,pl

r.2) RODZA' ZAMAWTAJACEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zaklad Opiekj Zdrowohej

SEKCTA II: PRZEDMIOT ZAM6WIENIA

II.1) Nazwa nadana ram6wlenlu prze: zamawlarlcegol
Dostawa spzetu medycznegc kardiomonitordw

N umer ref erencyjny (Je2el i dottcy) :
zoz.v.0L0lozPl42lL8

II.2) Rodral zam6wlenia:
Dostawy

ll'3) lc6tki opls prtedmioht zam6wlenla fhrd(ose, ?at/as, /od?a/ i iloiC dosaw, L^sfug lub ro&jt budowlantd ltlb okre,l,
aapotrzeboEnia i Wnagtar, ) a w prrypadku partne6twa lnnowacyJnego - okrejlenle zapotrzebowanla na lnnowa
uslugq lub roboty budowlane:

Pnedmlotem zam6wienia ,est dostav'ra spzqtu medycznego- kardiomonitor6w wraz z instalacjE i uruchomieniem, okreslonr
1a. Szc2egd'towe wymagania w stosunku do w/w przedmiotu zamdwienia i zakres zamdwienia zawiera zalQc?nik nr la do S
parametsy wymagalne - graniczne i oceniane. ZamawiajEcy wymaga, aby zaoferowany sprzqt byl fabrycznie nowy, nieub/r
nie staczy nit 2018. Zamawiajqcy wymaga, aby zaoferowany sprzqt byl kompletny i po zainstalowaniu gotowy do podiecia
medycznej, bez dodatkowych zakup6w I inwestycjl . wykonawca po pnekazaniu do bie2Qcej eksploatacji i odbioze przez Z
uQqdzenia, potwierdzonego protokolem zdawczo- odblorczym zobowiazany jest do pzeprowadzenla na wlasny koszt szkol
obslugi dla personelu ZamawiajEcego.

II.4) InformacJa o czegclach zam6wl€nla:
Zam6wicnle bylo podtlelone na crQscl:

nle
II.5) Gl6wny Xod CPV: 33100000-1

rrr,r) TRvB uDzIELrtrl zlu6wttnrl
Przetarg nieograniczony

UI.2) Oglosz€nl6 dotyczy zako6czenla dynamlcznego systemu zakup6w
nie

UI.3) Informacje dodatkowe:

SEKCTA IVI UDZIELENIE ZAM6WIEtt|IA

2018-07-13,06:31
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SEKCJA UI: PROCEDURA

I z2



rv.1) DATA UDZIELENIA ZAM6WIENIAT L3lO7l2}t8
IV.2) Calkowita wartoid zam6wienia

Wartosd bez VAT 27900
Waluta PLN

rv.3) rNFoR.i,tActE o oFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymanych ofert od malych i6rednich przedsiqbiorstw: 1

liczba otszymanych ofert od wykonawc6w z innych pafistw czlonkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcdw z pafistw niebedEcych czlonkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych droga elektronicznE: 0

IV.4) LICZBA ODRjZUCONYCH OFERT: 0
rv,s) NAzwa r ADRES wyKoNAwcy, KT6REMU UDZTELONO ZAI46WIENIA

Zam6wienie zostalo udzielone !,lykonawcom wspdlnie ubiegajEcym siq o udzielenie;
nie

Nazwa vvykonawcy: Walmed sp. zo.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ptakdw Lesnych 73
Kod pocztowy: 05-500
l"liejscowo6a: JastrzQbie k/ Warszawy
Kraj/woj.: mazowieckie

Warto6t lub procentowa cze6i zamdwienia, jaka zostanie powieeona podwykonawcy lub podwykonawcom;
IV.8) Informacie dodatkowe:

rv.9) uzAsADNrENrE UDZTELENTA zAM6wrENrA w rRyBrE NEcocrAcrr BEz oGLoszENrA, zAM6wrrtrl z w
ALBO ZAPYTANIA O CENE

IV.9.1) Podstawa prawna
PostQpowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy kp.

1V.9.2) Urasadnlenio wyboru trybu
Naleiy poda6 uzasadnienie faktyczne i prawne rvyboru trybu oraz wyja6nie, dlaczego udzielenie zamdr,yienia iest zqodn(

Drukuj
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OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAM6WTENIA hftps://bzp. uzp.gov. pUZP403 lPreview /48e12857 -5094-447 f-94dl-9 . . .

Wykonawca jest malym/srednim przedsiqbiorca:
tak
Wykonar./ca pochodzi z innego paistwa czlonkowskiego Unii Europejskiei:
nie
Wykonawca pochodzi z innego paistwa nie bqdEcego czlonkiem Unii Europeiskiej:
nie

rv.6) TNFoRMAOA O CENrE WYBRANEJ OFERW/ WARTOSCT aUnm: UUOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNr'
NAJWY2SZA CENA/XOSZTEi,T

Cena wybranej oferty/warto66 umowy 25920
Oferta z najniiszQ cena/kosztem 25920
Oferta z najwyZszE cenQ/kosztem 25920
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca pftewiduje powienenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
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