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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
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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: 2018-08-14
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
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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)
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje
zawodowe

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniana data
V.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniana data
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert:

Stary tekst

Nowy tekst

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
Stara data

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) dwóch lub trzech inwestycji
obejmujących dostawy wyposażenia
centralnej sterylizatorni wraz z
montażem i rozruchem oraz pracami
towarzyszącymi związanymi z adaptacją
pomieszczeń o łącznej wartości, co
najmniej 6 000 000,00 PLN brutto, 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.

2018-08-21 12:00

2018-09-03 12:00

Stara data

Nowa data

2018-08-21 12:30

2018-09-03 12:30

Nowa data
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VII.2) Inne dodatkowe informacje
-

