
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 1

Wersja nr 6

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.09.2021 nr 2021/BZP 00032212/06/P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 26.08.2021 nr 2021/BZP 00032212/05/P)1

Zamawiający:

Nazwa: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIONKACH IM. LECHA I MARII KACZYŃSKICH -
PARY PREZYDENCKIEJ

Krajowy numer identyfikacyjny:2 8121649620

Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 29

Miejscowość: Pionki Kod pocztowy: 26-670 Kraj: Polska

Adres strony internetowej: https://spzzozpionki.pl/

Adres poczty elektronicznej: spzzoz@spzzozpionki.pl Numer telefonu kontaktowego: +48 6121381

Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | inny zamawiający (proszę określić) | samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1 Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.
2 Numer NIP lub REGON.
3 Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy: 
1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka
budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;
2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) inny zamawiający (proszę określić).



1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne
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2    .    D    O    S    T    A    W    Y

1.2.1 Dostawy rękawic medycznych
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy

230 000,00 PLN II kwartał 2021r.
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

1.2.2 Dostawy energii elektrycznej
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy

150 000,00 PLN II kwartał 2021r.
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

1.2.3 Dostawy leków
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy

800 000,00 PLN IV kwartał 2021r.
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne

1.2.4 Zakup klimatyzatorów 7kW
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy

340 000,00 PLN III kwartał 2021r.

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: Ilość 26
szt. W ramach realizacji zadania:
Poprawa stanu infrastruktury
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Pionkach poprzez
rozbudowę infrastruktury,
rewitalizację istniejącego
budynku w jednej lokalizacji wraz
z dokumentacją oraz zakup
pierwszego wyposażenia – etap I



1.2.5 Sterylizator parowy przelotowy
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy

371 000,00 PLN III kwartał 2021r.

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe:
Przedmiotem zamówienia jest
zakup sterylizatorów parowych
przelotowych w ilości 2szt. W
ramach realizacji zadania:
Poprawa stanu infrastruktury
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Pionkach poprzez
rozbudowę infrastruktury,
rewitalizację istniejącego
budynku w jednej lokalizacji wraz
z dokumentacją oraz zakup
pierwszego wyposażenia – etap
I. Orientacyjna wartość
zamówienia: zgodnie z art.30
ust.2 ustawy PZP

1.2.6 Myjnia medyczna - dezynfektor z
wyposażeniem

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy

371 000,00 PLN III kwartał 2021r.

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: W
ramach realizacji zadania:
Poprawa stanu infrastruktury
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Pionkach poprzez
rozbudowę infrastruktury,
rewitalizację istniejącego
budynku w jednej lokalizacji wraz
z dokumentacją oraz zakup
pierwszego wyposażenia – etap
I. Orientacyjna wart. zam. -
zgodnie z art.30 ust.2 ustawy
PZP
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1.2.8 Zakup pierwszego wyposażenia -
meble

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy

750 000,00 PLN październik 2021

Zamówienie jest odpowiednie dla
MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe:
Zamówienie w ramach realizacji
zadania: „Poprawa stanu
infrastruktury Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Pionkach
poprzez rozbudowę
infrastruktury, rewitalizację
istniejącego budynku w jednej
lokalizacji wraz z dokumentacją
oraz zakup pierwszego
wyposażenia – etap I”. W zakres
przedmiotu zamówienia wchodzą
różne meble, w tym biurka,
kontenerki, regały, stoliki, stoły,
szafy i szafki, różne siedziska
typu krzesła, fotele, sofy
wypoczynkowe.

dodana pozycja

3    .    U    S    Ł    U    G    I

1.3.1
Usługi odbioru, transportu i
utylizacji odpadów medycznych

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

336 000,00 PLN II kwartał 2021r.
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
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1.3.2

Sprawowanie nadzoru
inwestorskiego nad zadaniem pn.
Przebudowa (rewitalizacja)
budynku istniejącego

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

260 000,00 PLN czerwiec lub III kwartał 2021r.

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe:
Postępowanie w ramach zadania
pn.: „Poprawa stanu
infrastruktury Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Pionkach
poprzez rozbudowę
infrastruktury, rewitalizację
istniejącego budynku w jednej
lokalizacji wraz z dokumentacją
oraz zakup pierwszego
wyposażenia – etap III
Orientacyjna wart. zam. to -
zgodnie z art.30 ust.1 ustawy
PZP - łączna wart. poszczeg.
części zam. (przedmiotowe
postępow. i sprawowanie
nadzoru inwestorskiego nad
zadaniem Budowa pawilonu
zachowawczego)

1.3.3

Nadzór inwestorski nad zadaniem:
Rozbudowa szpitala w Pionkach -
budowa pawilonu zachowawczego,
budowa kontenerowego budynku
ochrony, budowa budynku
kotłowni, budowa modułowej wiaty
na śmieci

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

260 000,00 PLN III kwartał 2021r.

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: W
ramach zadania pod nazwą:
„Poprawa stanu infrastruktury
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Pionkach poprzez
rozbudowę infrastruktury,
rewitalizację istniejącego
budynku w jednej lokalizacji wraz
z dokumentacją, nadzorem
inwestorskim oraz zakup
pierwszego wyposażenia – etap
II na nieruchomości położonej w
obrębie Pionek, gmina Pionki, na
działce oznaczonej numerem
ewid. 419/2. Orientacyjna wart.
zam. - zgodnie z art.30 ust.1
ustawy PZP
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4 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:
1) tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);
2) tryb podstawowy ˗ negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);
3) tryb podstawowy ˗ negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);
4) partnerstwo innowacyjne;
5) negocjacje bez ogłoszenia;
6) zamówienie z wolnej ręki;
7) konkurs;
8) umowa ramowa.

5 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
6 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
7 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
8 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.



2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
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1    .    R    O    B    O    T    Y        B    U    D    O    W    L    A    N    E

2.1.1 Przebudowa (rewitalizacja)
budynku istniejącego

Zamówienie udzielane jest w trybie
przetargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy

31 441 696,00 PLN czerwiec lub III kwartał 2021r.

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: W ramach
realizacji zadania: Poprawa stanu
infrastruktury Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Pionkach
poprzez rozbudowę
infrastruktury, rewitalizację
istniejącego budynku w jednej
lokalizacji wraz z dokumentacją,
nadzorem inwestorskim oraz
zakup pierwszego wyposażenia–
etap III Orientacyjna wart. zam. to
- zgodnie z art.30 ust.1 ustawy
PZP - łączna wartość
poszczególnych części
zamówienia (obejmująca Budowę
pawilonu zachowawczego-etap II
i przedmiotowe postępowanie)



2.1.2

Rozbudowa szpitala w Pionkach -
budowa pawilonu
zachowawczego, budowa
kontenerowego budynku ochrony,
budowa budynku kotłowni,
budowa modułowej wiaty na
śmieci

Zamówienie udzielane jest w trybie
przetargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy

31 441 696,00 PLN III kwartał 2021r.

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: W ramach
zadania pod nazwą: „Poprawa
stanu infrastruktury
Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Pionkach poprzez
rozbudowę infrastruktury,
rewitalizację istniejącego
budynku w jednej lokalizacji wraz
z dokumentacją, nadzorem
inwestorskim oraz zakup
pierwszego wyposażenia – etap II
na nieruchomości położonej w
obrębie Pionek, gmina Pionki, na
działce oznaczonej numerem
ewid. 419/2. Orientacyjna wart.
zam. - zgodnie z art.30 ust.1
ustawy PZP

2    .    D    O    S    T    A    W    Y

2.2.1 Zakup tomografu komputerowego
Zamówienie udzielane jest w trybie
przetargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy

2 350 000,00 PLN III kwartał 2021r.

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: W ramach
realizacji zadania: Poprawa stanu
infrastruktury Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Pionkach
poprzez rozbudowę
infrastruktury, rewitalizację
istniejącego budynku w jednej
lokalizacji wraz z dokumentacją
oraz zakup pierwszego
wyposażenia – etap I
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2.2.2 Zakup stacjonarnego aparatu RTG
Zamówienie udzielane jest w trybie
przetargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy

1 100 000,00 PLN III kwartał 2021r.

Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: W ramach
realizacji zadania: Poprawa stanu
infrastruktury Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Pionkach
poprzez rozbudowę
infrastruktury, rewitalizację
istniejącego budynku w jednej
lokalizacji wraz z dokumentacją
oraz zakup pierwszego
wyposażenia – etap I
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9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:
1) przetarg nieograniczony;
2) przetarg ograniczony;
3) negocjacje z ogłoszeniem;
4) dialog konkurencyjny;
5) partnerstwo innowacyjne;
6) negocjacje bez ogłoszenia;
7) zamówienie z wolnej ręki;
8) konkurs;
9) umowa ramowa;
10) dynamiczny system zakupów.

10 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
11 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
12 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
13 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.


