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Ogłoszenie nr 510010534-N-2020 z dnia 19-01-2020 r.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM: Dostawa elementów
opakowań transportowych - bębnów (hoboków) do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie by/o przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 634497-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, Krajowy numer identyfikacyjny 10240430000000, ul. ul. Andrzeja
Soltana 7, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 273 17 00, 273 17 01, e-mail w.wozniak@polatom.pl, faks 22 718 03
50.
Adres strony internetowej (url): www .polatam.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut badawczy

SEKOA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa elementów opakowań transportowych - bębnów (hoboków) do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM
Numer referencyjny{jeżeli dotyczy):
22/P/2019
11.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
11.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM opakowań transportowych tj. bębnów
(hoboków) z blachy stalowej do pakowania radiofarmaceutyków, (bez transportu), z nadrukiem, spełniających wymagane przez
zamawiająceg o parametry techniczne i inne warunki, szczegółowo określone w specy fikacji technicznej. Bęb ny (hoboki) powinny być
lakierowane zewnętrznie/wewnętrznie na wybrany kolor oraz opatrzone nadrukiem między tłocz eniami wzmacniającymi pobocz nicy wg
specyfi kacji dołączonej do SIWZ. Kolor lakierowania bębna (hoboka) i nadruk zamawiający będ zie określał każdorazowo w zamówieniu.
Dostawy będ ą odbywały się sukcesywnie przez okres 3 lat od daty pod pisania umowy, w systemie zleceń jednostkowych, w terminach
pod yktowanych zapotrzebowaniem zamawiającego i każdorazowo przez niego wskazyw anych. Szczegółowa specy fikacja techniczna
zamawianych opakowań zawarta jest w Załączniku A do SIWZ. Wykonawca w trakcie trwania umowy dostarczy zamawiającemu 15 OOO
sztuk bębnów (hoboków). Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wyżej wymienionej, szacunkowo określonej ilości
zamawianego asortymentu, co może mieć miejsce w przypadku zmiany zapotrzebowania na poszczególne produkty Zamawiającego, zaś
Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać żadne roszczenia, w tym w szczególności roszczenia odszkodowawcze z tytułu utraconych
korzyści. Koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego ponosi Zamawiający.
11.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie by/o podzielone na części:
nie
11.5) Główny Kod CPV: 44616000-1

SEKOA III: PROCEDURA
111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieog raniczony
111.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
111.3) Informacje dodatkowe:

SEKOA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/ część zostało unieważnione
tak
Należy pod ać podstawę i przyczy nę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne/przyczy na unieważnienia: W odpowiedzi na ogłoszenie o niniejszym postępowaniu do Zamawiającego nie wpłynęła żadna
oferta. Uzasadnienie prawne/pod stawa: Na pod stawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
unieważniapostępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepod legającej odrzuceniu.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na pod stawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy pod ać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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