
Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Dostawy

Testy antygenowe do szybkiego wykrywania antygenów COVID-19

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970327974

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Domańskiego 2

1.4.2.) Miejscowość: Żary

1.4.3.) Kod pocztowy: 68-200

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.105szpital.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00251498/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-10-29 12:34

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Testy antygenowe do szybkiego wykrywania antygenów COVID-19

3.2.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa Testów
antygenowych do szybkiego wykrywania antygenów COVID-19, zgodnie z fakturą z dnia 31 sierpnia
2021 r. nr 1059220888.

3.4.) Wartość: 990,00

3.5) Kod waluty: PLN

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-08-31 12:00

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia
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Niniejsze ogłoszenie dotyczy udzielenia zamówienia na dostawy niezbędne do przeciwdziałania
COVID-19, dla którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych. Umowę zawarto drogą elektroniczną w dniu 31 sierpnia 2021 r. z
Siemens Healthcare Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, NIP 113-28-85-680, KRS
0000544569.

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

Wyłączenie ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
zgodnie z którym: Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19
nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,
jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania
się choroby lub jeżeli wymaga tego ochrona zdrowia publicznego. 

Zakup Testów antygenowych do szybkiego wykrywania antygenów COVID-19 jest niezbędny do
przeciwdziałania COVID-19. Wykonywanie testów przez Zamawiającego odgrywa istotną rolę na
wszystkich etapach opieki nad pacjentami. Wykonanie testów służy diagnostyce pacjentów.
Pozwala ocenić, czy dana osoba jest zakażona wirusem SARS-CoV-2 lub czy przebyła już
chorobę COVID-19. Testy są niezbędne w celu wprowadzenia odpowiednich działań
zapobiegawczych oraz ochronnych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg
szerzenia się choroby. Diagnostyka wykonywana za pomocą testów jest niezbędna aby
zwalczać zakażenia, zapobiegać ich rozprzestrzenianiu się, służy profilaktyce oraz przyczynia
się do wdrożenia prawidłowego leczenia skutków choroby. Ochrona zdrowia publicznego
wymaga więc wykonywania u pacjentów testów.
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