Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dzial Zamówień Publicznych
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice

U
~M

tel. +48 (32) 208-35-47, 208-36-59 I f3X. +48 (32) 208-35-68
dzp@sum.cdu.pl

I www.sum .edu.pl

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

RZP/ZWIN/62/16 z dnia 28.06.2016 r.
I.

Zamawiający

Ś ląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
NIP: 634 000 53 OI

II. Podstawa prawna ogłoszenia
Art. 4 ust. 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowlen publicznych (Dz. U.
z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r.
o zasadach finan sowania nauki (Dz. U. z 20l4r., poz. 1620 z późno zm.).

III. Uzasadnienie zastosowania art. 4 ust. 8a ustawy Pzp
Przedmiot zamówienia dotyczy badań laboratoryjnych na potrzeby projektu naukowobadawczego.
Usługa służy wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub
rozwojowych. Nie służy prowadzeniu przez Zamawiaj ącego produkcji seryjnej mającej na celu
os iągni ęc ie rentownośc i rynkowej lub pokryciu kosztów bad ań lub rozwoju, a jego wartość jest
mniejsza niż kwoty o kreś lon e w przepisach wydanych na podstawie art. II ust. 8.
IV. Procedura
Tryb udzielenia zamówienia: negocjacje z jednym Wyko nawcą .
Zamówienie m oże zostać zrealizowane przez jednego Wykon awcę z przyczyn technicznych
o obiektywnym charakterze
Badan ia stan ow iąc e przedmiot zamówienia są n iezbędne do kontynuacj i rozpoczętego
programu badawczego. Jedynie wyniki uzyskane w niw jednostce pozwolą na porównanie
z wynikami wcześniej prowadzonych badań zachowując te same zmienne tj. linearność,
czułość, s pecyficzno ść, zmiennośc i zewn ątrzseryjne i międ zyseryj ne potrzebnych do
prawidłowej publikacj i uzyskanych rezultatów.
V. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest u słu ga wykonania bad a ń laboratoryjnych na potrzeby projektu
naukowo-badawczego realizowanego w jednostce Ś l ąskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach.
VI. Udzielenie zamówienia
Data udzielenia zamówienia: 17.06.2016r.
Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
ANCHEM Laboratorium Analiz Medycznych Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. A. Fredry 20, 40-662 Katowice
Wartość udzielonego zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro .

