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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:274870-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Rozszerzanie umów serwisowych
2017/S 134-274870
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
ul. Kondratowicza 8
Warszawa
03-242
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Blankiewicz
Tel.: +48 223265564
E-mail: dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl
Faks: +48 223265834
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.brodnowski.pl/
I.2)

Wspólne zamówienie

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: osoba prawna świadcząca usługi o charakterze powszechnym

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

Nazwa:
Wykonanie usługi serwisu systemu AGFA IMPAX 6 dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.
Numer referencyjny: MSB/ZWR/28/05/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
72591000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Wykonanie usługi serwisu systemu AGFA IMPAX 6 dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.

II.1.6)

Informacje o częściach
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To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 92 352.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wykonanie usługi serwisu systemu AGFA IMPAX 6 dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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

Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z
następującego powodu:
• ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej
Wyjaśnienie:
Na podstawie art. 66 w związku z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone
tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn: związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych
przepisów – jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji
nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.
Z otrzymanego oświadczenia firmy AGFA SP. Z O.O., Ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa
wynika, że usługi firmy są objęte przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Oznacza to w szczególności, że zastosowanie mają
również przepisy art. 46 w związku z art. 2 ust. 2 ww ustawy, dotyczące wyłącznego prawa zezwalania na
wykonywanie tzw. zależnego prawa autorskiego, które co do zasady pozostaje przy twórcy (tj. przy podmiocie,
który pierwotnie nabył prawa autorskie), nawet w razie przeniesienia całości majątkowych praw autorskich.
Potrzeba ochrony ww. praw wyłącznych uzasadnia powierzenie serwisowania ww. produktów podmiotowi
upoważnionemu do autoryzowanego serwisowania tych produktów przez producenta „AGFA” Healthcare NV.
Jedyną firmą w Polsce posiadającą upoważnienie/ autoryzację „AGFA” Healtfcare NV do dystrybucji oraz
wyłączne prawo do ich autoryzowanego serwisowania jest AGFA Sp. z o.o. Nie istnieją żadne rozwiązania
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alternatywne lub rozwiązania zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężania parametrów
zamówienia.
Biorąc powyższe pod uwagę wszczęcie postępowania w tym trybie było całkowicie uzasadnione.
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: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

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
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
01/07/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
„AGFA” Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 137A
Warszawa
02-231
Polska
Tel.: +48 223111920
Faks: +48 223111967
Kod NUTS: PL
Adres internetowy:www.agfahealthcare.com
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 99 300.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 92 352.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze
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VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587777
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587777
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/07/2017
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