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UNIA EUROPEJSKA
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:http://simap.eu.int
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dyrektywa 2014/24/UE

PYTANIA WSTĘPNE
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura ograniczona
Procedura konkurencyjna z negocjacjami
Dialog konkurencyjny
Partnerstwo innowacyjne

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa:
Grudziądzkie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny:
Adres pocztowy:
ul. Rydygiera 15/17
Miejscowość:
Grudziądz
Kod pocztowy:
86-300
Państwo:
PL
Osoba do kontaktów:
Tel.:
+48 566968096
E-mail:
gz@gpp.grudziadz.pl
Faks:
+48 566968098
Kod NUTS PL
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Adresy internetowe:
Glówny adres:
http://bip.gim.grudziadz.pl/
Adres profilu nabywcy:
I.2) Wspólne zamówienie
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówien
W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie
pod adresem:
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod
adresem:
http://bip.gim.grudziadz.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod:
adresem podanym powyżej
następującym adresem:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesłać:
drogą elektroniczną za pośrednictwem na adres podany powyżej
na następujący adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inny rodzaj: I.5) Główny przedmiot działalności
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Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inna działalność: -

SEKCJA II: PRZEDMIOT
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Nazwa:
Dostawa wyposażenia centralnej sterylizatorni wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń
Numer referencyjny:
PN/08/18
II.1.2) Główny kod CPV
Główny kod CPV
33191000

Uzupełniający kod CPV
[]

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Dostawy
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego wyposażenia
centralnej sterylizatorni wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń zgodnie z formularzem cenowym,
opisem technicznym wyposażenia, opisem systemu komputerowego oraz programem funkcjonalnoużytkowym wraz z rysunkiem układu pomieszczeń – stanowiącymi Załączniki Nr 1, 2, 3 i 4 do SIWZ.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: - Waluta: -
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II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części Tak
Nie
Oferty można składać w odniesieniu do: wszystkich części
tylko jednej części maksymalnej
liczby części Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
Główny kod CPV
45000000
71220000

Uzupełniający kod CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera
15/17.
II.2.4) Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego wyposażenia
centralnej sterylizatorni wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń zgodnie z formularzem cenowym,
opisem technicznym wyposażenia, opisem systemu komputerowego oraz programem funkcjonalnoużytkowym wraz z rysunkiem układu pomieszczeń – stanowiącymi Załączniki Nr 1, 2, 3 i 4 do SIWZ.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w
dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: - Waluta: II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach:
Okres w dniach:
- (od udzielenia zamówienia)
Początek: - Koniec 2019-12-31
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu
Opis wznowień:
-

Tak

Nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Tak
Nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje
Tak
Nie
Opis opcji:
II.2.12) Informacje na temat aukcji elektronicznej
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
Nie
Numer identyfikacyjny projektu:
RPKP.06.01.01-IZ.00-04-205/18
II.2.14) Informacje dodatkowe
W przypadku nie otrzymania dofinansowania do zamówienia, którego przedmiotem jest prowadzone
postępowanie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.

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

6
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia przynajmniej na kwotę 9 mln. zł
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotowego
zamówienia wynikające z wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) co najmniej dwóch inwestycji obejmujących dostawy wyposażenia centralnej sterylizatorni wraz z
montażem i rozruchem oraz pracami towarzyszącymi związanymi z adaptacją pomieszczeń, o łącznej
wartości co najmniej 6 000 000 zł. brutto – każda z nich, przy czym przynajmniej jedna z inwestycji
obejmująca swoim zakresem co najmniej następujące urządzenia: myjnie dezynfektory narzędziowe
przelotowe w ilości 3 szt., sterylizatory parowe w ilości 3 szt., sterylizator plazmowy przelotowy w ilości
1 szt., myjnie wózków transportowych w ilości 1 szt., oraz system komputerowy do centralnej
sterylizacji.
b) co najmniej dwóch usług, polegających na wykonaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowej
obiektu służby zdrowia obejmującej budowę / rozbudowę / przebudowę centralnej sterylizatorni o
łącznej wartości co najmniej 50 000 zł. brutto – każda z nich
2. Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj.
posiadającymi znajomość i doświadczenie w prowadzeniu projektów w funkcji Kierownika Projektu
potwierdzone ważnym certyfikatem Prince 2 lub równoważnym.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym
celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych
Realizacja zamówienia jest ograniczona do programów zatrudnienia chronionego
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku do SIWZ.
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III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do
wykonania zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe 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

Nie

IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 2018-08-21
Czas lokalny: 12:00
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału PL
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: Okres w miesiącach 2
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IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 2018-08-21
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie Grudziądzkiego Parku
Przemysłowego Sp. z o.o., przy ul. Waryńskiego 32-36 (Biuro Zarządu)
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia
-

SEKCJA VI:INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się Tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń -

Nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3) Informacje dodatkowe
Zamawiający przeprowadzi postępowanie z zastosowaniem art. 24aa ustawy pzp.
Wadium w kwocie 95.000,00 zł. może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
• pieniądzu
• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kas oszczędnościowo kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
• gwarancjach bankowych
• gwarancjach ubezpieczeniowych
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2018 r. poz. 110).
Wadium wnoszone w pieniądzu powinno być wpłacone przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego:
15 1140 2004 0000 3302 7747 2617
Zasady zwrotu wadium określone zostały w art. 46 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.
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:
PL
Tel.:
E-mail:
Faks:
Adres internetowy:
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi
konkursu, atakże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub możeponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej
ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówieniaprzysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej wpostępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany napodstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołaniaw taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeliprzesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu
środków komunikacjielektronicznej.
6 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do
Sądu.Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się
zapośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
KrajowejIzby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówcepocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA
Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 2018-07-06
Za zapewnienie zgodności z prawem Unii Europejskiej i innymi mającymi zastosowanie przepisami
odpowiada instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający.

