
Ogłoszenie nr 550548640-N-2020 z dnia 18.12.2020 r.

Wrocław: dostawa mebli medycznych na potrzeby domów pomocy społecznej funkcjonujących w

strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, z podziałem na dwie części

zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu:

Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19” nr:

RDPS.09.03.00-02.0022/20

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: Miejskie Centrum Usług Socjalnych, Krajowy numer identyfikacyjny

93268454000000, ul. ul. Mączna  3, 54-131  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel.

713 769 950, e-mail mzdps@mzdps.wroclaw.pl, faks 713 769 905.

Adres strony internetowej (url): wwwmcus.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
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Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  dostawa mebli medycznych na

potrzeby domów pomocy społecznej funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług

Socjalnych we Wrocławiu, z podziałem na dwie części zamówienia

Numer referencyjny  MCUS.DZP.373-92/2020

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:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

2

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: 1)Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli

medycznych na potrzeby domów pomocy społecznej funkcjonujących w strukturze Miejskiego

Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, z podziałem na dwie części zamówienia: a)część 1

zamówienia - dostawa łóżek medycznych (łóżek wielofunkcyjnych z materacem i wysięgnikiem)

na potrzeby domów pomocy społecznej funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług

Socjalnych we Wrocławiu; b)część 2 zamówienia - dostawa szafek przyłóżkowych na potrzeby
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domów pomocy społecznej funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług

Socjalnych we Wrocławiu. 2)Przedmiot zamówienia oznaczony jest kodem CPV:

a)33100000-1 Urządzenia medyczne, b)33192000-2 Meble medyczne, c)33196200-2 Sprzęt

dla osób niepełnosprawnych,

II.5) Główny Kod CPV: 33100000-1

Dodatkowe kody CPV:

33192000-2,

33196200-2

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 pkt 3 ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp Zamawiający może

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

okoliczności: ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po

stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe

wykonanie zamówienia nie można zachować terminów określonych dla innych trybów

udzielenia zamówienia. Uzasadnienie faktyczne: w związku z wystąpieniem ogniska

zakażeń SARS-CoV-2 w Domach Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3, ul. Karmelkowej

25, ul. Rędzińskiej 66-68 oraz ul. Kaletniczej 8 należy utrzymywać wysoki reżim sanitarno-

epidemiologiczny, w celu zapobieżenia rozpowszechnienia się wirusa. Szybki zakup medbli

medycznych pozwoli na podjęcie działań zmierzających do ograniczenia ryzyka

rozpowszechnienia się zakażeniem np. poprzez odizolowanie mieszkańców, dzięki czemu
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osiągnięty zostanie cel w postaci niwelowania skutków chorowby COVID-19.

Doposażenie w meble medyczne jest niezbędne do zapewnienia właściwego poziomu

usług opiekuńczych mieszkańców poddawanych izolacji i kwarantannie, w tym poprzez

zapewnienie bieżącego monitorowania stanu zdrowia tych osób oraz reagowania na

zmiany w tym zakresie. Zasadnym jest doposażenie stanowisk pracowników, którzy

realizaują czynności opiekuńcze i sanitarno-porządkowe w odpowiedni sprzęt, który

usprawni ich pracę oraz zwiększy efektywność działań, przez co przełoży się na

zwiększenie bezpieczeństwa w DPS w stanie epidemii oraz przyczyni się do zwiększenia

poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz pracowników DPS, obniżając ryzyko

zarażenia wirusem oraz zabezpieczy zdrowie i życie osób przebywających w DPS.

Podsumowanie: Przeprowadzona ocena stanu prawnego oraz faktycznego prowadzi do

wniosku, iż wybór Wykonawcy na dostawę mebli medycznych na potrzeby Miejskiego

Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, w trybie zamówienia z wolnej ręki jest

uzasadniony.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 

NAZWA: a) część 1 zamówienia - dostawa łóżek medycznych (łóżek wielofunkcyjnych z

materacem i wysięgnikiem) na potrzeby domów pomocy społecznej funkcjonujących w

strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA

UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Freeo Sp. z o. o. ,  ,  ul. Grabiszyńska 243A,  53-234,  Wrocław,  kraj/woj. dolnośląskie

CZĘŚĆ NR: 2 

NAZWA: b) część 2 zamówienia - dostawa szafek przyłóżkowych na potrzeby domów

pomocy społecznej funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we

Wrocławiu

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA

UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:
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Freeo Sp. z o. o. ,  ,  ul. Grabiszyńska 243A,  53-234,  Wrocław,  kraj/woj. dolnośląskie
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