
Ogłoszenie nr 550055353-N-2019 z dnia 21-03-2019 r.  

Warszawa: DZP.262.05.2019 dostawa produktów leczniczych i sprzętu do dializy 

otrzewnowej ADO, CADO i dializy ostrej OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA 

UMOWY -  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
nie  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
nie  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

 

Informacje dodatkowe:   
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego, Krajowy numer identyfikacyjny 00028897500000, ul. Banacha  1a, 02-

097  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48225991701, e-mail zp@spcsk.pl, 

faks +48225991714.  

Adres strony internetowej (url): http://www.uckwum.pl/  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Podmiot prawa publicznego 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  DZP.262.05.2019 dostawa 

produktów leczniczych i sprzętu do dializy otrzewnowej ADO, CADO i dializy ostrej  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu 

technicznego 

 

II.2) Rodzaj zamówienia  
Dostawy  

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:  

Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):  

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa produktów leczniczych i sprzętu do 

dializy otrzewnowej ADO, CADO i dializy ostrej  

II.5) Główny Kod CPV: 33692800-5  



 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:  
Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) Podstawa prawna  
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 lit. a ustawy Pzp.  

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:  

Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa produktów leczniczych i sprzętu do 

dializy otrzewnowej ADO, CADO i dializy ostrej. Produkty lecznicze ten w chwili obecnej, 

ze względów technicznych o obiektywnym charakterze, na danym terenie może świadczyć 

jeden podmiot – Baxter Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawa (00-380), przy ul. 

Kruczkowskiego 8, co wynika z oświadczenia producenta tj. firmy Baxter Healthcare 

Corporation, iż jedynym przedstawicielem na rynku jest firma Baxter Polska Sp. z o.o. Z 

uwagi na powyższe, jest spełniona przesłanka, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. a) ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, dlatego też przedmiotowe 

postępowanie należy przeprowadzić w trybie zamówienia z wolnej ręki. Istniejące przyczyny 

techniczne o obiektywnym charakterze uniemożliwiają powierzenie realizacji 

przedmiotowego zamówienia innemu Wykonawcy. Z uwagi na powyższe, udzielenie 

przedmiotowego zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki jest w pełni uzasadnione.  

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA 

UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:  
Baxter Polska Sp. z o.o.,  reception_poland@baxter.com,  ul. Kruczkowskiego 8,  00-

380,  Warszawa,  kraj/woj. Polska 
 


