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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

RZP/ZW/N/55/16 z dnia 19.07.2016 r.

I.

Zamawiający

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

uL Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
NIP: 634 000 53 Ol
II. Podstawa prawna ogłoszenia
Art. 4 ust. 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo za m ów ień publicznych (Dz. U.
z 2015r., poz. 2164) w zw iązku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 201Or.
o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014r., poz. 1620 z późn o zm.).

m. Uzasadnienie zastosowania art. 4 ust. 8a ustawy Pzp
Przed miot zamówienia dotyczy realizacji projektu naukowo-badawczego.
Usługa służy wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub
rozwojowych. Nie służy prowadzeniu przez Za m aw iaj ącego produkcj i seryjnej maj ącej na celu
osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoj u, a jego wartość jest
mniejsza ni ż kwoty okreś l on e w przepisach wydanych na podstawie art. II ust. 8.
IV. Procedura
Tryb udzielenia zamów ienia: negocjacje z jednym Wykonawcą.
Zamówienie może zostać zrealizowane przez jednego Wykon awcę z przyczyn technicznych
o obiektywnym charakterze.
Badania stanowiące przedm iot zamówienia są ni ezbędne do realizacj i projektu naukowobadawczego. Pacjenci biorący u dział w eksperymencie medycznym są wyjśc i owo
hosp italizowani w III Klinice Kardiologii SPSK nr 7 SUM w Katow icach, GCM im. prof.
L. Gieca, gdzie podpisali zgodę na udział w badaniu, a procedury wykonywane są dodatkowo
w ramach diagnostyki i leczenia interwencyjnego.
V. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówien ia jest usługa polegająca na wykonaniu czynn ośc i hospitalizacji,
pobrania krwi, badań laboratoryjnych, elektrokardiogramu, podmiotowego badania lekarskiego,
koronarografii , optycznej tomografii koherentnej (OCT) na potrzeby realizacj i projektu
naukowo-badawczego.

VI. Udzielenie zamówienia
Data udzielenia zamówienia: 06.07.2016r.
Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 SUM w Katowicach GCM im. prof. L. Gieca,
ul. Z i ołowa 45/47, 40-635 Katowice.
Wartość udzielonego zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.
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