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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. J. Strusia w Poznaniu
Adres pocztowy: Szwajcarska 3
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Przybyła
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital-strusia.poznan.pl
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://epuap.gov.pl/wps/portal

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

Nazwa:
Dostawa rękawic medycznych diagnostycznych ochronnych bezpudrowych nitrylowych dla potrzeb
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu-powtórzenie postępowania
Numer referencyjny: WSM/DZP/381-8833/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
33141420 Rękawice chirurgiczne

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Dostawa rękawic medycznych diagnostycznych ochronnych bezpudrowych nitrylowych dla potrzeb
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu-powtórzenie postępowania. Przedmiot
zamówienia został szczegółowo opisany w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ i jej
integralną część.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 584 000.00 PLN
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II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.3)

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

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa rękawic medycznych diagnostycznych ochronnych bezpudrowych nitrylowych dla potrzeb
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im.J.Strusia w Poznaniu-powtórzenie postępowania. Pozycja 1

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 584 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w trakcie trwania umowy w ilościach i asortymencie zamawianym
przez Sekcję Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych do
daty złożenia zamówienia. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały w projektowanych
postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 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: 10/12/2021
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
Oferta musi zachować ważność do: 10/03/2022

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 10/12/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Dział Zamówień Publicznych WSM im.J.Strusia w Poznaniu, budynek D, I piętro pok.134

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im.J. Strusia w
Poznaniu , ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań
administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem:
iod@szpital-strusia.poznan.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: na dostawę rękawic medycznych diagnostycznych
ochronnych bezpudrowych nitrylowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia
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w Poznaniu- powtórzenie postępowania, nr spr.: WSM/DZP/381-8833/2021, prowadzonym w trybie: przetarg
nieograniczony;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy ustawy Prawo
zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z póżn.zm.).

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/11/2021

