Plan postępowań o udzlol®ni® zamówi®ń na rok

Wersja nr

Zamloszczony w BILileQ/nl® Zamó`i/ień PLib]lcżnych w dnlu 27.05.2021 nr 2021/BZF] 00007693/04/P

(aktualLzaqa Planu zamleszczonego w B.iuletynie Zamóvrieh Pu"cz7`ych; w dniu 11.05.2021 nr 2021 /BZP 00007693/03/P)'

Zamawiająęy:

Nazwa: ZPZOZ Szpital Powiatowy w Kętrzynie

Krajowy numer identyfikacyjny: 2 7421836030

Adres: M. C. Sl(lodowskiej 2
Misjscowość: Kętrzyn

K.od podowy: 11400

Kraj: Polska

Adies strony intemeto\A/ej: hp:/^"n^/.szpftal-ketrzyn.pU

Adies poczt}/ oloktronicznej: sekretariat©zpital-ketrzyn.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 897512502

Rodzaj zamawisjącego:3
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1. Zamówlonla o warŁoścl mrt]e]szej nlż i)rogi L[nlJno
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.Przebudowa pomioszczeh blokuoporacyjnegoofazPrzebudowa.modemizacjai`hr)/posażenle
Zamówienio udziełane je§t w trybi®
1.1.1

pomieszczeń Oddzial`i Chlriirgli w

podstawo\^/ym na podstawie: aTt. \275

celu dostosowania do wymogów ® wfomiile2aprojektuj-wybuduji-..

pkt 1 ustawy
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Kompleksowa dostawa gazu
ziemnego do Szpitala Powiatowego
w Kętrzynie

Zamówienle udzlelane jest w trybje

1 .2. 1

Dostawa produktów
famaceutycznych do Szpitala
Po\riato`^łsgo w Kętrzynio

Zamówisnie udziolsne jest w trybie

1.2.2

podstawowym na podstawio: aA. 275
pkt 1 ustawy

podstawo`Arym na podstawie: art. 275

pkt 1 ustaw

11891843.44 PLN
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Pozycja

Przed miot zamówienia

PlanL'

1

Przewidywany tryb albo procedura

Orientacyjna wartośó

udzielenia zamówenia4

zamówlenia5

Przewidywany temin
V"Częcia Postępowania6

lnformacis dodatkowe7
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Infomacja na temat
ai(tuaiżacji8
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Zamówisnie iest odpowiedniedlaMŚP:TAKZamórieniestrategiczne(zielono.spok3czne.in owacyjno):NIEZamówieniezastrzożone:NIElnfomacjedodatkcwe:ZakupzgodniezumowąodofinansowanienrPOIS.09.01.0 -0 -0419/21narealizacjęprojekti wzakresie

Zakup ambulansu Typ 8 orazśrodl(ówochronyindywLdualnej dla

Zamówjenie udzielane jest w trybie
1.2.3

ZRM Szpitala Powatowego w
Kętrzynie ze środków finansowychwramachPoliśnalata2014-2020P

podstawo\^/ym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy

443 486,00 PLN

05/2021

działań związanych z
zapobieganiem,przeciwdziałaniem izwalczaniemCOVID-19 orazjn ycmchoróbzakaznychwramachProgmmuOperacyjnegolnfra§trukturaiŚnDdowiskonalata2014-2020osipriorytetowejixWzmocnieniestrategicznejinfrastrukturyochronyzdrowiaPn.

Zamówienie jest odpowiedniedlaMŚP:TAKZamówieniestrategiczne

1.2.4

nDostawa jednorazowych
materiatów medycznych do Szpita]a
Powiatowego w Kętrzynie"

Zamówienie udzielane jest w trybie

podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy

830 000,00 PLN

11 kwartat 2021

(zielono, spok)czne,
imowacyjne): NI EZamówieniezastrzeżone: NI ECharakterzamówienia:zamówieniaklasyczne

dodana pozycja

Zamówienie jest od powiedniedlaMŚP:TAKZamówieniestrategiczne

bzakup oleju napędo\^rego dopojazdówZespoluRatunkowegoMedycznego.Karetek
Zamówienie udzielane jest w tiybie
1.2.5

Transpartowych , Pojazdów
Służbowych i Etyliny E 95 w celachgospodarczychdoSzpitalaPowiatowegowKętrzynie"

podsta\A/owym na podstawie: ar(. 275

pkt 1 ustawy

200 000,00 PLN

111 kwartat 2021

(zielono, społeczne,
inr`owacyjne): NIEZamówisniozastrzeźono: NIECharakterzamówienia;zamówieniaklasyczne

dodana pozycja
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Przewidywany tryb albo procedura

Onentacyjna wartość

Przewidywany temin
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Zamówenia5
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Zamówienie jest odpowiedniedlaMŚP:TAKZamówieniestrategiczne

1.2.6

Dosta\^ra materiałow opatriinko\^qrch

Zamówienie udzielane jest w trybie

do Szpitala PowiatowegD w
Kętrzynie

podstawowym na podstawie: art. 275

200 000,00 PLN

lv kwariał 2021

pkt 1 u§tawy

(zielono, spok3czne,
innowacyjne): NIEZamówieniezastrzeżone: NI ECharakterzamówienia:zamówieniaklasyczne

dodana pozycja
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Zamówienie strategiczne(zielone,społeczne.

1.3.1

.Odbiór i utylizacja odpadów

Zamówienle udzielane jest w trybie

medycznych dla Szpitala
Powiato\^/ego w Kętrzynie"

podstawowym na podstawie. ar[. 275

320 000.00 PLN

11 kwarhł 2021

pkt 1 usti]wy

innowacyjne): NI E

Zamówienie zastrzeżone: N IECharakterzamówienia:zamówjeniaklasyczne

dodana pozycja

Zamówienie iest odpowiedniedlaMŚP:TAKZamówieniestrategiczne

Świadczenie usług w zakros{ekompleksowegoprzygotowania ,

Zamówienie udzielane jest w trybie
1.3.2

dostarczania 1 podawania posiłków

podstawowym na podstawie: art. 275

pacjentom Szpitala Powlatowego wKętrzynie

pkt 1 ustawy

430 000.00 PLN

111 kwartał 2021

(zielone, społeczne.
innowacyjne): N IEZamórieniezastrzeżone. N IECharakterzamówienia:zamówieniaklasyczne

dodana pozycja

Zamówienie jest odpowedniedlaMŚP:TAKzamówienLestrategiczne

Nadzór i nwestorl<i nad inwestycją:Przebudowapomieszczeńbloku
Zamówienie udzielane jest w trybie
1.3.3

operacyjnego oraz Przebudowa.
modemizacja i wyposażeniepomieszczeńOddzlałuChirurgii

podstawowym na pod§tawie: ar(. 275
pkt 1 ustawy

4 Należy `^Bkazać §poŚ" nastipujQoe| nsty tr)n) altx] pn}coaurę udzH3lanLa zamó`.ńeń

1 ) tnó podstawo`^y - bez nesocjac]l (8rt. 27S pkł 1 ustawy),

2) tnó podstawo`^o/ - nogaqaęre faktdtstywrm (Brt 275 pkt 2 usimp/),
3) tr`ó podalE"o`io/ - negaqacio oDUoatory|no (an. 27S pkt 3 usta`Ao/);
4) partnBrshm} lnno\^acy|no;

175 000,00 PLN

111 kwartał 2021

(zielone, spoteczne,
innowacyjne): N IEZamówieniezastrzeżone: N IECharakterzamówienia:zamówieniaklasyczne

dodana pozycja

2. Zamó`i/ionia o wartoścl ró`moJ ILib przekracza[ąc®] progl unl|no

Przedmiot zamórienia

Pozycja Planu

Przawidywany tryb albo procedura

Oriontacyjna waftość

Pizewidywany temin wszczęcLa
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2.DOSTAWY
Zamówienie jestodpowiedr`isdla MŚP:TAKZamóweniestrategiczne(zielone,społeczne,ln owacyjne):NIEZsmó`^rieniozastrzożono:NIECharakterzamówienia:zamówieniak ]syme

2.2.1

Dostawa produktów
farmamutycznych do Szpltała
Powiatowego w Kętrzynio

Zamó\^rienie udzielane jest w trybie

przetargu nieogranic2onego na
podstawie: art.132 ustawy

1 300 000.00 PLN

dodana pozycja

lv kwaTtał 2021

- _ _,],S)iKomleksoweUbozieczenio
ł"f i,Zamówienie§trategiczne(zielone.spoleczne.in owacyjno):NIE

2.3_1

.PPSzpitalaPowłatowego w Kętrzynie-

Zamó\^/ionle udzielane isst w trybio

przetargu nieograniczonego napodstswie:art.132ustawy

3 485 800,00 PLN

11 kwartal 2021

9Należywikazsćq)ośńonastęfApąę-jliaDrtrybaboFrtcod(pudżDelamazammon
1 ) orzotarg nBogrmiczćmy;

2) p"bq oonmx".
3) mgo®acp z ogł-.
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e) riegdaęo baz oo-d.
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`'Nalożi/wckazećwujęduriBsięanymhJbkw/ar.eln`mwdarqmrokukakndarzo`pm.
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1 3 NaJeży wekazo6 czy młdizeda pobga m zmamo. daaariu lub rezyonacii z pozyq. pla"i.

Zamówienio zastrz®żone:N'ECharakterzamówienia:zamóvrienlaklasyczne

dodana pozycja

5) negoqaąo baz ogbszon.4,
e) zairiówenh3 z wolnoi rękl.

7 ) konkum.
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