
Lublin: Dostawa artykułów spo żywczych  

Numer ogłoszenia: 106621 - 2011; data zamieszczenia : 05.04.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy 

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7443061 w. 281, faks , 

strona internetowa www.snzoz.lublin.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa artykułów spożywczych. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem negocjacji będzie 

dostawa artykułów spożywczych opisanych w załączniku nr 3 do zaproszenia.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 15.00.00.00-8, 15.31.20.00-8, 15.61.10.00-4, 15.83.10.00-2, 

15.87.24.00-5, 15.61.21.00-2, 15.89.90.00-6, 15.61.33.11-1, 15.85.11.00-9, 15.33.14.27-6, 15.33.22.90-3, 

15.33.14.00-1, 15.33.15.00-2, 15.87.12.73-8, 15.87.12.50-1, 15.33.21.00-5, 15.86.30.00-5, 15.89.15.00-5, 

15.87.00.00-7, 15.82.11.50-5, 15.87.11.00-5. 

II.5) Szacunkowa warto ść 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 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Uzasadnienie wyboru trybu  

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia na dostawę artykułów spożywczych z wolnej ręki, na 

podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis ten przewiduje 

możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: ze względu na wyjątkową sytuację 

niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, 

wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów 

określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. W niniejszym przypadku podstawą do 
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udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jest fakt, 

że dotychczasowy dostawca artykułów spożywczych odstąpił od umowy z Zamawiającym, z powodu 

znacznego wzrostu cen na artykuły spożywcze, który nastąpił od początku bieżącego roku. Udzielenie 

zamówienia na dostawę artykułów spożywczych w trybie konkurencyjnym wymaga upływu czasu. 

Szacunkowy czas potrzebny na udzielenie zamówienia i zawarcie umowy w trybie konkurencyjnym, 

zakładając możliwość korzystania przez wykonawców ze środków ochrony prawnej, wynosi 2 

miesiące. Zamawiający, jako Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest zobowiązany 

zapewnić ciągłość dostaw na artykuły spożywcze, gdyż są one potrzebne do wyżywienia pacjentów. 

Zamawiający nie mógł przewidzieć, że nastąpi znaczny wzrost cen na artykuły spożywcze, który 

będzie podstawą do odstąpienia od umowy na dostawę tych artykułów przez Wykonawcę. 

Podsumowując, w niniejszym stanie faktycznym zostały spełnione wszystkie przesłanki umożliwiające 

zastosowania trybu z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ ĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA  

ALMAX -Dystrybucja Sp. zo.o., Panieńszczyzna, 21-002 Jastków, kraj/woj. lubelskie. 
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