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OGŁO SZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
RZP/ZWIN198/15 z dnia 15.12.2015r.

I.

Zamawiający

Ś l ąski 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 styczn ia 2004r. Prawo zamów ieI1 publicznych (Dz. U.
z 20 13r., poz. 907 z późn o zm.)
III. Uzasadnienie zastosowania art. 4 ust. 8a ustawy Pzp
Przedmiot zamówienia dotyczy badań laboratoryjnych na potrzeby projektu naukowobadawczego.
Usługa służy wyłącznie do ce lów prac bad awczych, eksperymentalnych, naukowych lub
rozwoj owych. Nie służy prowadzeniu przez Zamawiającego produkcj i seryjnej maj ącej na ce lu
osiągnięc i e rentowności rynkowej lub pokryc iu kosztów badań lub rozwoju, a jego wartość jest
mniej sza ni ż kwoty okreś l o n e w przepisach wydanych na podstawie art. II ust. 8.
IV. Procedura
Tryb udzielenia zamówienia : negocjacje zjednym Wykonawcą.
Zamów ienie może zostać zrealizowane przez j ednego Wy konawcę z przyczyn technicznych
o obiektywnym charakterze.
Zamawiający prowadzi badania w ramach projektu naukowo-badawczego rozpoczętego w 20 I O
roku . Jedynie wyniki uzyskane w niw jednostce pozwolą na porównanie z wynikami wcześ ni ej
prowadzonych badań zach owuj ąc te same zm ienne tj. linearność, czułość, s pecyficzność,
zmienności zewnątrzseryj n e i międ zyseryjne potrzebnych do prawidłowej publikacji
uzyskanych rezultatów.
V. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest u słu ga wykonania badań laboratoryjnych na potrzeby proj ektu
naukowo-badawczego reali zowanego w jednostce Ś l ąskiego Uni wersytetu Medycznego
w Katowicach.
VI. Udzielenie zamówienia
Data udzielenia zamówienia: 11.12.20151'.
Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
ANCHEM Laboratorium Analiz Medycznych Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
40-662 Katowice, ul. Fredry 20
Wartość udzielonego zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.
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