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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 odczynników laboratoryjnych. 

II.2) Rodzaj zamówienia:  Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Dostawa odczynników, kontroli, 

materiałów kalibracyjnych i zużywalnych do aparatu Dimension Xpand plus oraz aparatu Sysmex CA 500 

opisanych w załączniku nr 2A i B do zaproszenia.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.69.65.00-0. 

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 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych. 

2. Uzasadnienie wyboru trybu  

Stosownie do art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający może 

udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności 

dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z 

przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, Zamawiający zamierza udzielić zamówienia z 

wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. l lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi 

związane z dostawą odczynników, kontroli, materiałów kalibracyjnych i zużywalnych do aparatu 

Dimension Xpand plus oraz aparatu Sysmex CA 500. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 31 marca 2009 

r. sygn. akt: KIO.UZP 323.09: Zamawiający ma prawo tak określić przedmiot zamówienia, aby 
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uzyskać oczekiwany efekt i chronić swój zobiektywizowany interes. W niniejszym przypadku 

wykonywanie analiz za pomocą aparatu Dimension Xpand plus oraz aparatu Sysmex CA 500 wymaga 

zastosowania oryginalnych odczynników, kontroli, materiałów kalibracyjnych i zużywalnych. W 

przeciwnym wypadku istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania nieprawidłowych wyników analiz, 

czego konsekwencją może być postawienie niewłaściwej diagnozy przez lekarza, a w dalszej 

kolejności odpowiedzialność odszkodowawcza Zamawiającego. Firma Siemens Sp. z o.o. jest 

wyłącznym dostawcą odczynników, materiałów kalibracyjnych, kontrolnych i zużywalnych do aparatów 

używanych przez Zamawiającego. Działanie Zamawiającego jest zgodne z rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i 

mikrobiologicznych z dnia 23 marca 2006 r. (Dz.U. Nr 61, poz. 435 ze zm.). Powyższe oznacza, że w 

zaistniałym przypadku wybór trybu z wolnej ręki jest uzasadniony w świetle art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJ ĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA  

Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie. 
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