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Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o.
PL
Wiązowna
Zagórze k/W-wy
05-462
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Karczmarczyk-Tryc
Tel.: +48 224682453
E-mail: projekt.zag@centrumzagorze.pl
Faks: +48 227733323
Kod NUTS: PL912
Adresy internetowe:
Główny adres: www.centrumzagorze.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka prawa handlowego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zakup systemu do analizy chodu w odciążeniu, niezbędnego do prowadzenia zaawansowanej diagnostyki
orazmodernizacja laboratorium chodu, związana z implementacją w/w systemu.
Numer referencyjny: 2/UE-1/PN/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
33124100

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie badania początkowego zgodnie z wytycznymi RPZ
orazPrzeprowadzenie badania końcowego zgodnie z RPZ” na potrzeby projektu pn. „Wykorzystanie
nowoczesnychtechnologii diagnostycznych i zrobotyzowanych systemów rehabilitacji w terapii dzieci
z mózgowym porażeniemdziecięcym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu”
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współfinansowanego w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014 – 2020 dofinansowaniew ramach IX osi priorytetowej „Wspieranie włączenia społecznego
i walka z ubóstwem” Działania 9.2 Usługispołeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9. 2 .2
Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Zamówienierealizowane jest w związku z Umową o dofinansowanie Nr
RPMA.09.02.02-14-9357/17-00 zawartą w dniu 05grudnia 2017 r.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33197000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa systemu do analizy chodu w odciążeniu, niezbędnego do prowadzenia zaawansowanej
diagnostykioraz modernizacja laboratorium chodu, związana z implementacją w/w systemu na potrzeby projektu
pn.„Wykorzystanie nowoczesnych technologii diagnostycznych i zrobotyzowanych systemów rehabilitacji w
terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w
Zagórzu”współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata2014 – 2020.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPMA.09.02.02-14-9357/17

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 085-191159
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IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Zakup systemu do analizy chodu w odciążeniu, niezbędnego do prowadzenia zaawansowanej diagnostyki
orazmodernizacja laboratorium chodu, związana z implementacją w/w systemu.
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
W dniu 19.07.2018 r., Zamawiający Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu k/
Warszawy działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą PZP, stanowi, iż: ,,Zamawiający unieważnia
postępowanie jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt
2 i 3” unieważnia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie, przedmiotem którego jest:
„Zakup systemu do analizy chodu w odciążeniu, niezbędnego do prowadzenia zaawansowanej diagnostyki oraz
modernizacja laboratorium chodu, związana z implementacją w/w systemu.”
W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, t.j. do dnia 27.06.2018 r.
do godz. 9.30 nie została złożona żadna oferta.
Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający postanowił jak na wstępie.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza Departament Odwołań
ul.Postepu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587702
E-mail: odwolania@uzp.pl
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zawarte w Ustawie Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. (t,j. Dz.U poz. 1579 z późn. zm.)

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamowien Publicznych
ul.Postępu 17A
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Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 22458770
E-mail: odwolania@uzp.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

