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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123979-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Szamotuły: Urządzenia medyczne
2022/S 048-123979
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
Krajowy numer identyfikacyjny: 000310249
Adres pocztowy: ul. Sukiennicza 13
Miejscowość: Szamotuły
Kod NUTS: PL418 Poznański
Kod pocztowy: 64-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Stróżyk
E-mail: przetargi@szamotuly.med.pl
Tel.: +48 612927118
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szamotuly.med.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.spzoz.powiat-szamotuly.pl/zamowienia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

Nazwa:
Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią COVID19
Numer referencyjny: ZP-381-10/2022

II.1.2)

Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do walki z epidemią COVID19 w ramach projektu pt.: "Profilaktyczny
program szczepień przeciwko grypie w Metropolii Poznań", w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego (5/RPWP.06.06.02-IZ.00-30-002/18)

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 700 647.28 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 17
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 17

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa przyłóżkowego aparatu RTG - szt. 1
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33111000 Aparatura rentgenowska

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa przyłóżkowego aparatu RTG.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zał. 1a do SWZ - OPZ (http://bip.spzoz.powiat-szamotuly.pl/
zamowienia)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na przedmiot zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 237 391.77 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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: tak
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Numer identyfikacyjny projektu:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie
6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.2
Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF
Poznania, Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie, 5/RPWP.06.06.02-IZ.00-30-002/18
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Termin realizacji
zamówienia podlega ocenie w przyjętych kryteriach oceny ofert.
Dokumenty przedmiotowe do złożenia w ofercie wskazano w OPZ - Zał. 1a do SWZ - brak miejsca do wpisania
w ogłoszeniu.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Aparat RTG - 1 szt.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33111000 Aparatura rentgenowska

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa aparatu RTG
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zał. 1b do SWZ - OPZ (http://bip.spzoz.powiat-szamotuly.pl/
zamowienia)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na przedmiot zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 633 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie
6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.2
Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF
Poznania, Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie, 5/RPWP.06.06.02-IZ.00-30-002/18
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Termin realizacji
zamówienia podlega ocenie w przyjętych kryteriach oceny ofert.
Dokumenty przedmiotowe do złożenia w ofercie wskazano w OPZ - Zał. 1b do SWZ - brak miejsca do wpisania
w ogłoszeniu.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Aparat USG - 2 szt.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33112200 Aparaty ultrasonograficzne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa 2 szt. - Aparat USG
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zał. 1c do SWZ - OPZ (http://bip.spzoz.powiat-szamotuly.pl/
zamowienia)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na przedmiot zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 231 481.48 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie
6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.2
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Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF
Poznania, Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie, 5/RPWP.06.06.02-IZ.00-30-002/18
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Termin realizacji
zamówienia podlega ocenie w przyjętych kryteriach oceny ofert.
Dokumenty przedmiotowe do złożenia w ofercie wskazano w OPZ - Zał. 1c do SWZ - brak miejsca do wpisania
w ogłoszeniu.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pompa infuzyjna - 4 szt.
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33194110 Pompy infuzyjne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa Pompy infuzyjnej - 4 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zał. 1d do SWZ - OPZ (http://bip.spzoz.powiat-szamotuly.pl/
zamowienia)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na przedmiot zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 14 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie
6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.2
Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF
Poznania, Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie, 5/RPWP.06.06.02-IZ.00-30-002/18

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Termin realizacji
zamówienia podlega ocenie w przyjętych kryteriach oceny ofert.
Dokumenty przedmiotowe do złożenia w ofercie wskazano w OPZ - Zał. 1d do SWZ - brak miejsca do wpisania
w ogłoszeniu.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Pompa objętościowa - szt. 1
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33194110 Pompy infuzyjne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa Pompy objętościowej - szt. 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zał. 1e do SWZ - OPZ (http://bip.spzoz.powiat-szamotuly.pl/
zamowienia)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na przedmiot zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 700.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie
6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.2
Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF
Poznania, Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie, 5/RPWP.06.06.02-IZ.00-30-002/18

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Termin realizacji
zamówienia podlega ocenie w przyjętych kryteriach oceny ofert.
Dokumenty przedmiotowe do złożenia w ofercie wskazano w OPZ - Zał. 1e do SWZ - brak miejsca do wpisania
w ogłoszeniu.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Stacja dokująca pomp infuzyjnych - szt. 5
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33194100 Urządzenia i przyrządy do infuzji

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa Stacji dokującej pompy infuzyjnych - szt. 5
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zał. 1f do SWZ - OPZ (http://bip.spzoz.powiat-szamotuly.pl/
zamowienia)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na przedmiot zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie
6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.2
Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF
Poznania, Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie, 5/RPWP.06.06.02-IZ.00-30-002/18

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Termin realizacji
zamówienia podlega ocenie w przyjętych kryteriach oceny ofert.
Dokumenty przedmiotowe do złożenia w ofercie wskazano w OPZ - Zał. 1f do SWZ - brak miejsca do wpisania
w ogłoszeniu.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Centrala do monitorowania - szt. 1
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33195200 Centralna jednostka monitorująca

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa Centrali do monitorowania - szt. 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zał. 1g do SWZ - OPZ (http://bip.spzoz.powiat-szamotuly.pl/
zamowienia)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na przedmiot zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 44 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie
6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.2
Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF
Poznania, Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie, 5/RPWP.06.06.02-IZ.00-30-002/18

II.2.14)

Informacje dodatkowe

09/03/2022
S48
https://ted.europa.eu/TED

8 / 23

Dz.U./S S48
09/03/2022
123979-2022-PL

9 / 23

Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Termin realizacji
zamówienia podlega ocenie w przyjętych kryteriach oceny ofert.
Dokumenty przedmiotowe do złożenia w ofercie wskazano w OPZ - Zał. 1g do SWZ - brak miejsca do wpisania
w ogłoszeniu.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Aparat do EKG - szt. 1
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33123200 Urządzenia do elektrokardiografii

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

II.2.4)

Opis zamówienia:
Aparat do EKG - szt. 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zał. 1h do SWZ - OPZ (http://bip.spzoz.powiat-szamotuly.pl/
zamowienia)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na przedmiot zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 9 500.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie
6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.2
Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF
Poznania, Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie, 5/RPWP.06.06.02-IZ.00-30-002/18

II.2.14)

Informacje dodatkowe

09/03/2022
S48
https://ted.europa.eu/TED

9 / 23

Dz.U./S S48
09/03/2022
123979-2022-PL

10 / 23

Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Termin realizacji
zamówienia podlega ocenie w przyjętych kryteriach oceny ofert.
Dokumenty przedmiotowe do złożenia w ofercie wskazano w OPZ - Zał. 1h do SWZ - brak miejsca do wpisania
w ogłoszeniu.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wózek do transportu pacjenta potencjalnie zakażonego - szt. 3
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33193100 Pojazdy inwalidzkie i wózki inwalidzkie

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wózek do transportu pacjenta potencjalnie zakażonego - szt. 3
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zał. 1i do SWZ - OPZ (http://bip.spzoz.powiat-szamotuly.pl/
zamowienia)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na przedmiot zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 22 350.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie
6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.2
Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF
Poznania, Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie, 5/RPWP.06.06.02-IZ.00-30-002/18

II.2.14)

Informacje dodatkowe

09/03/2022
S48
https://ted.europa.eu/TED

10 / 23

Dz.U./S S48
09/03/2022
123979-2022-PL

11 / 23

Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Termin realizacji
zamówienia podlega ocenie w przyjętych kryteriach oceny ofert.
Dokumenty przedmiotowe do złożenia w ofercie wskazano w OPZ - Zał. 1i do SWZ - brak miejsca do wpisania
w ogłoszeniu.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Wózek do transportu pacjenta potencjalnie zakażonego - szt. 1
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33943000 Podnoszone nożycowo wózki do zwłok

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wózek do transportu pacjenta potencjalnie zakażonego - szt. 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zał. 1j do SWZ - OPZ (http://bip.spzoz.powiat-szamotuly.pl/
zamowienia)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na przedmiot zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 12 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 35
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie
6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.2
Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF
Poznania, Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie, 5/RPWP.06.06.02-IZ.00-30-002/18

II.2.14)

Informacje dodatkowe

09/03/2022
S48
https://ted.europa.eu/TED

11 / 23

Dz.U./S S48
09/03/2022
123979-2022-PL

12 / 23

Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Termin realizacji
zamówienia podlega ocenie w przyjętych kryteriach oceny ofert.
Dokumenty przedmiotowe do złożenia w ofercie wskazano w OPZ - Zał. 1j do SWZ - brak miejsca do wpisania
w ogłoszeniu.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Łóżko - szt. 25
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33192120 Łóżka szpitalne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

II.2.4)

Opis zamówienia:
Łóżko szt. 25
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zał. 1k do SWZ - OPZ (http://bip.spzoz.powiat-szamotuly.pl/
zamowienia)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na przedmiot zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 119 865.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie
6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.2
Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF
Poznania, Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie, 5/RPWP.06.06.02-IZ.00-30-002/18

II.2.14)

Informacje dodatkowe

09/03/2022
S48
https://ted.europa.eu/TED

12 / 23

Dz.U./S S48
09/03/2022
123979-2022-PL

13 / 23

Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Termin realizacji
zamówienia podlega ocenie w przyjętych kryteriach oceny ofert.
Dokumenty przedmiotowe do złożenia w ofercie wskazano w OPZ - Zał. 1k do SWZ - brak miejsca do wpisania
w ogłoszeniu.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Łóżko - szt. 1
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33192120 Łóżka szpitalne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

II.2.4)

Opis zamówienia:
Łóżko - szt. 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zał. 1l do SWZ - OPZ (http://bip.spzoz.powiat-szamotuly.pl/
zamowienia)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na przedmiot zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 74 245.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie
6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.2
Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF
Poznania, Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie, 5/RPWP.06.06.02-IZ.00-30-002/18

II.2.14)

Informacje dodatkowe

09/03/2022
S48
https://ted.europa.eu/TED

13 / 23

Dz.U./S S48
09/03/2022
123979-2022-PL

14 / 23

Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Termin realizacji
zamówienia podlega ocenie w przyjętych kryteriach oceny ofert.
Dokumenty przedmiotowe do złożenia w ofercie wskazano w OPZ - Zał. 1l do SWZ - brak miejsca do wpisania
w ogłoszeniu.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Aparat do znieczulania - szt. 1
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33172100 Urządzenia do anestezji

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

II.2.4)

Opis zamówienia:
Aparat do znieczulania - szt. 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zał. 1ł do SWZ - OPZ (http://bip.spzoz.powiat-szamotuly.pl/
zamowienia)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na przedmiot zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 92 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie
6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.2
Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF
Poznania, Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie, 5/RPWP.06.06.02-IZ.00-30-002/18

II.2.14)

Informacje dodatkowe

09/03/2022
S48
https://ted.europa.eu/TED

14 / 23

Dz.U./S S48
09/03/2022
123979-2022-PL

15 / 23

Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Termin realizacji
zamówienia podlega ocenie w przyjętych kryteriach oceny ofert.
Dokumenty przedmiotowe do złożenia w ofercie wskazano w OPZ - Zał. 1ł do SWZ - brak miejsca do wpisania
w ogłoszeniu.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Defibrylator z wyposażeniem - szt. 1
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33182100 Defibrylatory

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

II.2.4)

Opis zamówienia:
Defibrylator z wyposażeniem - szt. 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zał. 1m do SWZ - OPZ (http://bip.spzoz.powiat-szamotuly.pl/
zamowienia)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na przedmiot zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 29 166.67 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie
6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.2
Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF
Poznania, Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie, 5/RPWP.06.06.02-IZ.00-30-002/18

II.2.14)

Informacje dodatkowe

09/03/2022
S48
https://ted.europa.eu/TED
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Dz.U./S S48
09/03/2022
123979-2022-PL

16 / 23

Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Termin realizacji
zamówienia podlega ocenie w przyjętych kryteriach oceny ofert.
Dokumenty przedmiotowe do złożenia w ofercie wskazano w OPZ - Zał. 1m do SWZ - brak miejsca do wpisania
w ogłoszeniu.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zestaw szaf do przechowywania leków
Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000 Meble medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zestaw szaf do przechowywania leków
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zał. 1n do SWZ - OPZ (http://bip.spzoz.powiat-szamotuly.pl/
zamowienia)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie
6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.2
Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF
Poznania, Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie, 5/RPWP.06.06.02-IZ.00-30-002/18

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Termin realizacji
zamówienia podlega ocenie w przyjętych kryteriach oceny ofert.

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Wózek anestezjologiczny - 3 szt.
Część nr: 16

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000 Meble medyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

II.2.4)

Opis zamówienia:
Wózek anestezjologiczny - 3 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zał. 1o do SWZ - OPZ (http://bip.spzoz.powiat-szamotuly.pl/
zamowienia)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na przedmiot zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 19 437.36 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie
6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.2
Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF
Poznania, Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie, 5/RPWP.06.06.02-IZ.00-30-002/18

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Termin realizacji
zamówienia podlega ocenie w przyjętych kryteriach oceny ofert.
Dokumenty przedmiotowe do złożenia w ofercie wskazano w OPZ - Zał. 1o do SWZ - brak miejsca do wpisania
w ogłoszeniu.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Chłodziarka laboratoryjna - 2 szt.
Część nr: 17
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39711100 Chłodziarki i zamrażarki

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

II.2.4)

Opis zamówienia:
Chłodziarka laboratoryjna - 2 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zał. 1p do SWZ - OPZ (http://bip.spzoz.powiat-szamotuly.pl/
zamowienia)

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na przedmiot zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 15 600.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie
6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałanie 6.6.2
Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF
Poznania, Zintegrowane inwestycje terytorialne – miejskie, 5/RPWP.06.06.02-IZ.00-30-002/18

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Termin realizacji
zamówienia podlega ocenie w przyjętych kryteriach oceny ofert.
Dokumenty przedmiotowe do złożenia w ofercie wskazano w OPZ - Zał. 1p do SWZ - brak miejsca do wpisania
w ogłoszeniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku ww. zakresie.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zamawiający z uwagi na konieczność rozliczenia programu - WRPO - wyznaczył termin realizacji zamówienia
na 30.06.2022 r.
Zamawiający zamierza wystąpić do IZ o przedłużenie terminu realizacji, co może skutkować modyfikacją tego
terminu.
Termin płatności do 30 dni od otrzymania f-ry.
Szczegółowe zapisy zawarto w projektowych postanowieniach umowy - zał. do SWZ.

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/04/2022
Czas lokalny: 10:30

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/07/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 04/04/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje bez udziału wykonawców.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
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Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 108 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.)
5.1. Dokumenty składane wraz z ofertą:
5.1.1. Formularz ofertowy wraz z formularzami cenowymi do każdej części, na którą składana jest oferta;
Przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z OPZ odpowiednio w części zamówienia, w której ich złożenie wraz z
ofertą jest wymagane w OPZ.
5.1.2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
5.1.3. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)
5.1.4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument dot. udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy)
5.1.5. Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy)
5.1.6. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)
5.2. Dokumenty składane dopiero na żądanie Zamawiającego (zastosowanie znajduje art. 139 uPzp):
5.2.1. Oświadczenie JEDZ
5.2.2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 uPzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środka karnego,
5.2.3. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej
5.2.4. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125
uPzp.
Z uwagi na brak miejsca – szczegóły w SWZ.
Wykonawcy składają dokumenty i oświadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z ustawą
– Pzp oraz aktami wykonawczymi do uPzp, w szczególności zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz
innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415)
oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz.
2452)
Kwalifikowany podpis elektroniczny to podpis elektroniczny wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi
zaufania będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne, spełniający wymogi bezpieczeństwa
określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (forma
elektroniczna).
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej
uprawnienia notariusza (jeżeli dotyczy). Zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie,
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elektroniczne poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem notariusz opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Z uwagi na brak miejsca – szczegóły w SWZ.
Zamawiający nie ogranicza podwykonawstwa.
Adres skrzynki do składania ofert: /szpital_szamotuly/SkrytkaESP
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest
pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal,
oraz poczty elektronicznej: przetargi@szamotuly.med.pl ,
Zapytania do SWZ prosimy przesyłać na e-mail:przetargi@szamotuly.med.pl ,
8) Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać
się z instrukcją korzystania z miniportal i ePuap - stanowiącej zał. do SWZ. Instrukcja została zamieszona także
bezpośrednio na portalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje).
Zastosowanie znajduje art. 63 ust. 1, art. 107 oraz art. 139 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129, z późn. zm.)
Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 107 ust. 2 w zakresie złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych
środków dowodowych.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 14a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Art. 515. 1. Odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicz-nej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicz-nej,
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo
przekracza progi unijne;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów za-mówienia
na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość
jest równa albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w
przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, od-wołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępo-wania
albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłosze-nia albo zamówienia z wolnej ręki ‒
ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udziele-niu zamówienia, zawierającego uzasadnienie
udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogło-szenia albo zamówienia z wolnej ręki;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.
Szczegółowe informacje: Dział IX, Środki ochrony prawnej ustawy - Prawo zamówień publicznych.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 14a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/03/2022
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