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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Szwajcarska 3
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-285
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl 
Tel.:  +61 8739293
Faks:  +61 8739305
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-strusia.poznan.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.szpital-strusia.poznan.pl
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
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Kancelaria Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia
Adres pocztowy: ul. Szwajcarska 3
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-285
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Jackowiak, Marzenna Dąbkiewicz
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl 
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-strusia.poznan.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

mailto:zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
www.szpital-strusia.poznan.pl
www.szpital-strusia.poznan.pl
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
mailto:zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
www.szpital-strusia.poznan.pl
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II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż pełnego wyposażenia dla sali hybrydowej wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi i 
wykończeniowymi pomieszczeń Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii WSM im. J. Strusia w Poznaniu
Numer referencyjny: WSM/DZP/381-5767/2020

II.1.2) Główny kod CPV
33162000 Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
a) adaptacja pomieszczeń Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii pod kompleksowe wyposażenie, szczegółowy 
zakres zadań określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ;
b) dostawa i montaż i uruchomienie nowego sprzętu stanowiącego kompleksowe wyposażenie sali hybrydowej
c) demontaż sprzętu obecnie znajdującego się w pomieszczeniach przeznaczonych na salę hybrydową
d) opracowanie koncepcji wielobranżowej dotyczącej adaptacji pomieszczeń Bloku Operacyjnego 
Kardiochirurgii
e) opracowanie na bazie koncepcji dokumentacji projektowej wielobranżowej;
f)opracowanie projektu osłon stałych wraz z pozytywną opinią Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej;
g) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wielobranżowej;
h) wykonanie obowiązkowych testów specjalistycznych i odbiorczych sprzętu
i) pełnozakresowe przeszkolenie personelu zamawiającego;
j) udzielenie co najmniej 60-miesięcznej gwarancji

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Blok Operacyjny Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

II.2.4) Opis zamówienia:
a) adaptacja pomieszczeń Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii pod kompleksowe wyposażenie, szczegółowy 
zakres zadań określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ;
b) dostawa i montaż i uruchomienie nowego sprzętu stanowiącego kompleksowe wyposażenie sali hybrydowej
c) demontaż sprzętu obecnie znajdującego się w pomieszczeniach przeznaczonych na salę hybrydową

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 18/12/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/08/2020
Czas lokalny: 09:00
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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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/08/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, 
61-285 Poznań, POLSKA, Dział Zamówień Publicznych, pokój 134, I piętro, blok D

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

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: 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
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/07/2020

www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

