
Ogłoszenie nr 510189948-N-2019 z dnia 10-09-2019r. 
 

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba:  
Przeglądy techniczne aparatów ARTROMOT® do terapii CPM 

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi 

 
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: 587917-N-2019 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba, Krajowy numer 
identyfikacyjny 86830700000000, ul. ul. Bytomska  62, 41-940  Piekary Śląskie, woj. śląskie, państwo 
Polska, tel. 323 934 100, e-mail przatarg@urazowka.piekary.pl, faks 323 934 141. 
Adres strony internetowej (url): http://urazowka.piekary.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: SP ZOZ 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przeglądy techniczne aparatów ARTROMOT® do terapii CPM 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
SZP.270-59/2019 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi 
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: 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, polegających na wykonaniu w okresie 24 miesięcy, 
dwóch przeglądów technicznych szyn rehabilitacyjnych CPM, wykazanych w załączniku nr 1 dp SIWZ, 
na warunkach opisanych w załączniku nr 9 do SIWZ. 3.1.1. Zakres czynności konserwacyjnych dla 
wszystkich zadań obejmuje w szczególności: a) wykonywanie czynności konserwacyjnych określonych 
przez producenta, wykonywanie regulacji; i pomiarów kontrolnych potwierdzonych sporządzonym 
raportem serwisowym potwierdzonym przez użytkownika b) sprawdzeniu sprawności sprzętu, 
urządzeń i aparatury medycznej, c) sprawdzanie poprawności działania, d)) przeprowadzanie 
koniecznych kalibracji i konfiguracji, e) sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu, urządzeń  
i aparatury medycznej, f) usuwaniu drobnych usterek, 3.1.2. Opis warunków realizacji zamówienia:  
a) Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.  
z 2017 r. Nr 211 późn. zm.), b) Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy użyje własnych 
materiałów, urządzeń i narzędzi, c) Wartość brutto zamówienia zawiera wszystkie koszty związane  



z realizacją zamówienia w szczególności: - koszty dojazdu, transportu, opakowań, ubezpieczenia, 
podatku Vat, opłat celnych, d) wszystkie przeglądy i pomiary powinny być wykonywane przez osobę do 
tego uprawnioną, której obowiązkiem jest sporządzenie raportu zawierającego w szczególności:  
- sposób przeprowadzenia przeglądu i konserwacji, - wyniki pomiarów, - informacje o kompletności  
i stanie technicznym sprzętu, urządzeń i aparatury, - opinie o poziomie sprawności sprzętu, urządzeń  
i aparatury. 3.1.3. Wykonawca nie może wykonywać żadnych zmian w parametrach, układach, 
nastawach sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 3.1.4. 
Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia będzie realizował przy pomocy osób posiadających 
kwalifikacje zgodne z wymogami producenta urządzeń, sprzętu i aparatury medycznej oraz 
obowiązującymi przepisami BHP i ppoż. 3.1.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
spowodowanych sytuacją, której Zamawiający nie mógł przewidzieć w dacie udzielania zamówienia, 
(np. w przypadku wycofania danego urządzenia z eksploatacji), Zamawiający zastrzega możliwość 
rezygnacji z realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie zadania lub jego części. 3.2. Zamawiający nie 
dopuszcza się składanie ofert częściowych. 3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 
wariantowych ani nie wymaga składania ofert wariantowych. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 50421000-2 
 
Dodatkowe kody CPV: 50421000-2 
 
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 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/09/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 7000.00 
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: KALMED Iwona Renz 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Wilczak 3 
Kod pocztowy: 61-623 
Miejscowość: Poznań 
Kraj/woj.: wielkopolskie 



 
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/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 7560.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7560.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7560.00 
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 RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 
 
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. 
 


