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Łódź: ZP/50/2014 - Dostawa materiałów opatrunkowych, wyrobów
medycznych stosowanych przy drenowaniu i cewnikowaniu oraz przy
zabiegach na salach operacyjnych i gabinetach zabiegowych
Numer ogłoszenia: 56342 - 2014; data zamieszczenia: 18.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, woj. łódzkie,
tel. 42 271 17 52; 271 17 53, faks 42 271 17 50 , strona internetowa www.iczmp.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/50/2014 - Dostawa materiałów opatrunkowych,
wyrobów medycznych stosowanych przy drenowaniu i cewnikowaniu oraz przy zabiegach na salach operacyjnych
i gabinetach zabiegowych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Gazik ochronny z włókniny polietylenowo-celulozowej zawierający alkohol izopropylowy, metakrylan butylu,
ftalan dimetylu, octan etylu, do pielęgnacji stomi, szt. - 1500 sztuk.
2. Gazik zmywający z włókniny polietylenowo-celulozowej zawierający benzoesany długołańcuchowych alkoholi
C12-C15, butylohydroksytoluen, limonen, do oczyszczania i pielęgnacji skóry wokół stomi, szt. - 1500 sztuk.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.19-7.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybu

Podstawa prawna - art. 66, w związku, z art. 67 ust. 1 pkt. 4 (w prowadzonych kolejno postępowaniach o
udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego
albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie

2014-02-18 11:47

2z2

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=56...

zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze
względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w
istotny sposób zmienione) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 tekst jednolity z pózn. zm.)
Uzasadnienie faktyczne - w prowadzonych kolejno postępowaniach w trybie przetargu nieograniczonego
ZP/104/2013 i ZP/168/2013 - nie wpłynęły żadne oferty, a pierwotne warunki nie zostały w istotny sposób
zmienione

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
ConvaTec Polska Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
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