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SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA/PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
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
Adresy internetowe:
Glówny adres:
http://bip.gim.grudziadz.pl/
Adres profilu nabywcy:
Zastosować tyle razy, ile jest to konieczne

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

2
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.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 2018-07-18
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Inne środki
Login TED eSender: TED08
Logowanie jako klient TED eSender
Dane referencyjne ogłoszenia
2018-298458
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S
2018/S 131-298458
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia 2018-07-06

SEKCJA VII: ZMIANY
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

3
VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z pierwotną informacją przekazaną przez instytucję
zamawiającą
VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst

Stary tekst

Nowy tekst
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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.

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.
Z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się Wykonawców
w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Dodatkowe podstawy wykluczenia
wykonawcy (w związku z art. 24 ust. 5
pkt. 1 ustawy):
Z udziału w postępowaniu zostanie
wykluczony Wykonawca, w stosunku do
którego otwarto likwidację, w
zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest
przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne
(Dz. U. 2017 poz. 1508 z późn. zm.) lub
którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
2344, z późn. zm.)Zamawiający nie
przewiduje dodatkowych podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu.
Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, wezwie wykonawcę,
którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub
dokumentów w celu wykazania
spełniania przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu – szczegóły w
pkt VI. 3. SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, wezwie Wykonawcę,
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którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub
dokumentów – szczegóły w pkt VI. 4.
SIWZ.

VII.2) Inne dodatkowe informacje
-

