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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: ul. Szwajcarska 3
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-285
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Jackowiak
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl 
Tel.:  +61 8739293
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:
Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modyfikacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych 
świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
Numer referencyjny: WSM/DZP/381-644/2022

II.1.2) Główny kod CPV
33111000 Aparatura rentgenowska

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modyfikacją pomieszczeń zwiększającą 
efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia przy ul. 
Szwajcarskiej 3 w Poznaniu; przedmiot zamówienia podzielony został na 9 pakietów. Przedmiot zamówienia 
obejmuje również dostawę przedmiotu zamówienia transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko. Demontaż 
(jeżeli dotyczy), montaż, zainstalowanie przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez zamawiającego. 

mailto:zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
www.szpital-strusia.poznan.pl
www.szpital-strusia.poznan.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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Przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi, wykorzystania i konserwacji przedmiotu 
zamówienia w terminie wskazanym przez zamawiającego, w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. 
Udzielenie gwarancji - wszystkie szczegóły zawarte w załącznikach nr 1 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 5 500 000.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 1 - kompleksowe wyposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w aparaty RTG oraz tomograf 
komputerowy wraz z adaptacją pomieszczeń
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33111000 Aparatura rentgenowska
33115000 Urządzenia do tomografii
45215140 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań - Zakład Diagnostyki 
Obrazowej

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa aparatu RTG przyłóżkowego - 1 szt.; aparatu RTG sufitowego - 1 szt.; tomografu komputerowego - 1 
szt. wraz z adaptacją pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ - Pakiet nr 1.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 200 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2022
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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RPWP.09.01.01-30-0001/21-00 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 
pt. "Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych 
świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek 
Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu"

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 55.000,00 zł na całe postępowanie. W zakresie pakietu 
nr 1 wadium wynosi 42.000,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2 - urządzenie do tlenowej terapii wysokoprzepływowej
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33157400 Medyczna aparatura oddechowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa urządzeń do tlenowej terapii wysokoprzepływowej - 16 sztuk

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 260 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2022
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWP.09.01.01-30-0001/21-00 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 
pt. "Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych 
świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek 
Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu"

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 55.000,00 zł na całe postępowanie. W zakresie pakietu 
nr 2 wadium wynosi 2.600,00 zł
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 3 - aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33181000 Urządzenia do terapii nerkowej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa aparatów do ciągłego leczenia nerkozastępczego- 2 sztuki

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 240 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2022
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWP.09.01.01-30-0001/21-00 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 
pt. "Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych 
świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek 
Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu"

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 55.000,00 zł na całe postępowanie. W zakresie pakietu 
nr 3 wadium wynosi 2.400,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 4 - aparat USG
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33112200 Aparaty ultrasonograficzne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa aparatu USG- 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 100 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2022
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWP.09.01.01-30-0001/21-00 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 
pt. "Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych 
świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek 
Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu"

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 55.000,00 zł na całe postępowanie. W zakresie pakietu 
nr 4 wadium wynosi 1.000,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5 - aparat do znieczulania
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33172100 Urządzenia do anestezji

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa aparatu do znieczulania- 2 sztuki

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 250 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2022
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWP.09.01.01-30-0001/21-00 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 
pt. "Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych 
świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek 
Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu"

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 55.000,00 zł na całe postępowanie. W zakresie pakietu 
nr 5 wadium wynosi 2.500,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 6 - wózki anestezjologiczne
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33172100 Urządzenia do anestezji

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa wózków anestezjologicznych- 10 sztuk

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 30 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2022
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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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWP.09.01.01-30-0001/21-00 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 
pt. "Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych 
świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek 
Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu"

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 55.000,00 zł na całe postępowanie. W zakresie pakietu 
nr 6 wadium wynosi 300,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 7 - myjnia dezynfekcyjna przelotowa i nieprzelotowa
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39330000 Urządzenia dezynfekujące

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa myjni dezynfekcyjnych przelotowych - 2 sztuki i nieprzelotowych 1-sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: parametry techniczne / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 360 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2022
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
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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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWP.09.01.01-30-0001/21-00 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 
pt. "Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych 
świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek 
Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu"

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 55.000,00 zł na całe postępowanie. W zakresie pakietu 
nr 7 wadium wynosi 3.600,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 8 - zestaw pipet automatycznych
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa zestawów pipet automatycznych - ilość określona w załączniku nr 1 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2022
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWP.09.01.01-30-0001/21-00 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 
pt. "Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych 
świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek 
Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu"
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 55.000,00 zł na całe postępowanie. W zakresie pakietu 
nr 8 wadium wynosi 200,00 zł

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 9 - zamrażarka laboratoryjna
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39711120 Zamrażarki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa zamrażarki laboratoryjnej- 1 sztuka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 40 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2022
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWP.09.01.01-30-0001/21-00 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 
pt. "Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych 
świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek 
Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu"

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 55.000,00 zł na całe postępowanie. W zakresie pakietu 
nr 9 wadium wynosi 400,00 zł

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
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Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z załącznikami 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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/04/2022
Czas lokalny: 09:00

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: 12/07/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/04/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Dział Zamówień Publicznych WSM im. J. Strusia, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. Zamawiający żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a/ dokumenty dopuszczające wprowadzenie do obrotu i używania przedmiotu zamówienia przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj.: certyfikaty zgodności z 
odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne,
b/ dokumenty, materiały informacyjne dotyczące oferowanego sprzętu (katalogi, prospekty, ulotki) 
potwierdzające spełnienie parametrów technicznych wymaganych i oferowanych zgodnie z opisem w 
formularzu ofertowym,
c/ oświadczenie potwierdzające, że urządzenia z Pakietu nr 7 są oznakowane znakiem CE z czterocyfrową 
notyfikacją, certyfikat jednostki notyfikowanej na zgodność myjni z dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych 
93/42/EEC do wglądu przed podpisaniem umowy,
d/ oświadczenie potwierdzające, że urządzenia z Pakietu nr 7 ich budowa, konstrukcja i wykonanie jest zgodne 
z normami PN-EN ISO 15883-1 i 2, EN ISO 15883-1 i 2, CEN ISO/TS 15883-5 – odpowiednie deklaracje 
zgodności producenta sprzętu do wglądu przed podpisaniem umowy,
e/ oświadczenie potwierdzające, że sprzęt z Pakietu nr 8 jest zgodny i spełnia wymagania normy EN ISO8655,
f/ Certyfikat CE oraz wpis do rejestru Produktów Leczniczych Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych 
dla sprzętu z Pakietu nr 8
Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki 
dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu żąda następujących 
podmiotowych środków dowodowych:
2.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, które stanowi potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawca składa w formie 
jednolitego dokumentu (JEDZ), którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzą spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, w zakresie w którym każdy z Wykonawców wskazuje 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
3.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
3.2 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
3.3 informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 3 pkt 3.1. – składa informację z 
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.1;
3.4 odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, 
nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 
działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 
podobnej procedury przewidzianej w przepisach

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. 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 2019r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami)

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/03/2022


