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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:386664-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Zgorzelec: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2016/S 212-386664

Wielospecjalistyczny Szpital – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, 231161448,
ul. Lubańska 11-12, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, Osoba do kontaktów: Aneta Mrygoñ,

Zgorzelec 59-900, Polska. Tel.:  +48 571-334-858. Faks:  +48 75-77-50-173. E-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 29.10.2016, 2016/S 210-382588)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:33000000, 33600000, 33652000, 33651600, 33140000
Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
Produkty farmaceutyczne
Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
Szczepionki
Materiały medyczne
Zamiast:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium.
2. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na wszystkie zadania
wadium wynosi 112 505,00 PLN (słownie: sto dwanaście tysięcy pięćset pięć złotych 00/100) – w terminie do dnia
2.12.2016 r do godz. 12:00. W przypadku zabezpieczenia w formie pieniądza – decyduje wpływu wadium na rachunek
Zamawiającego.
Oferty zawierające poszczególne pakiety muszą być zabezpieczone wadium w wysokości odpowiedniej dla
poszczególnych pakietów:
nr pakietu – wadium PLN
Pakiet nr 1 – 30 000 PLN;
Pakiet nr 2 – 12 500 PLN;
Pakiet nr 3.1 – 950 PLN;
Pakiet nr 3.2 – 1 500 PLN;
Pakiet nr 3.3- 1 500 PLN;
Pakiet nr 3.4 – 2 800 PLN;
Pakiet nr 3.5 – 7 000 PLN;
Pakiet nr 3.6 – 6 300 PLN;
Pakiet nr 4 – 1 000 PLN;
Pakiet nr 5 – 13 500 PLN;
Pakiet nr 6 – 14 500 PLN;
Pakiet nr 7 – 11 500 PLN;
Pakiet nr 8 – 3 600 PLN;
Pakiet nr 9 – 800 PLN;
Pakiet nr 10.1 – 50 PLN;
Pakiet nr 10.2 – 200 PLN;
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Pakiet nr 10.3 – 250 PLN;
Pakiet nr 10.4 – 450 PLN;
Pakiet nr 10.5 – 200 PLN;
Pakiet nr 10.6 – 650 PLN;
Pakiet nr 10.7 – 5 PLN;
Pakiet nr 10.8 – 450 PLN;
Pakiet nr 10.9 - 800 PLN;
Pakiet nr 11 – 1 150 PLN;
Pakiet nr 12 – 850 PLN;
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a). pieniądzu;
b). poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c). gwarancjach bankowych;
d). gwarancjach ubezpieczeniowych;
e). poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r., poz. 1804 oraz z 2015r., poz. 978 i 1240)
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową
i płatną na pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać
następujące elementy:
— nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
— określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
— kwotę gwarancji,
— termin ważności gwarancji,
Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie się Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu kwoty
wadium w okolicznościach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r., poz. 1804 oraz z 2015r., poz. 978 i 1240), należy złożyć w formie
oryginału – w składanej ofercie przetargowej.
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz – dokument potwierdzający wniesienie wadium musi zostać
złożony w osobnej kopercie, załączonej do oferty. W przypadku trwałego załączenia w/wym. dokumentu do oferty –
Zamawiający nie zwróci dokumentu Wykonawcy.
6. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku MILLENNIUM S.A.
nr konta 55 1160 2202 0000 0001 9259 2053 z dopiskiem:
„Przetarg nieograniczony – LEKI 37/ZP/2016”
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium:
a) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana, z zastrzeżeniem ust. 10.10



Dz.U./S S212
03/11/2016
386664-2016-PL

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 3 / 5

03/11/2016 S212
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 5

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano,
c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie pkt. 10.9.a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.
12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w
art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy,
pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stornie Wykonawcy.
Powinno być:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium.
2. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na wszystkie zadania
wadium wynosi 152 505 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięć złotych 00/100) – w terminie do dnia
2.12.2016 do godz. 12:00. W przypadku zabezpieczenia w formie pieniądza – decyduje wpływu wadium na rachunek
Zamawiającego.
Oferty zawierające poszczególne pakiety muszą być zabezpieczone wadium w wysokości odpowiedniej dla
poszczególnych pakietów:
nr pakietu – wadium PLN
Pakiet nr 1 – 30 000 PLN;
Pakiet nr 2 – 12 500 PLN;
Pakiet nr 3.1 – 950 PLN;
Pakiet nr 3.2 – 1 500 PLN;
Pakiet nr 3.3- 1 500 PLN;
Pakiet nr 3.4 – 2 800 PLN;
Pakiet nr 3.5 – 7 000 PLN;
Pakiet nr 3.6 – 6 300 PLN;
Pakiet nr 4 – 1 000 PLN;
Pakiet nr 5 – 53 500 PLN;
Pakiet nr 6 – 14 500 PLN;
Pakiet nr 7 – 11 500 PLN;
Pakiet nr 8 – 3 600 PLN;
Pakiet nr 9 – 800 PLN;
Pakiet nr 10.1 – 50 PLN;
Pakiet nr 10.2 – 200 PLN;
Pakiet nr 10.3 – 250 PLN;
Pakiet nr 10.4 – 450 PLN;
Pakiet nr 10.5 – 200 PLN;
Pakiet nr 10.6 – 650 PLN;
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Pakiet nr 10.7 – 5 PLN;
Pakiet nr 10.8 – 450 PLN;
Pakiet nr 10.9 – 800 PLN;
Pakiet nr 11 – 1 150 PLN;
Pakiet nr 12 – 850 PLN;
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a). pieniądzu;
b). poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym żeporęczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c). gwarancjach bankowych;
d). gwarancjach ubezpieczeniowych;
e). poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2014 poz. 1804 oraz 2015 poz. 978 i 1240)
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną,bezwarunkową
i płatną na pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać
następujące elementy:
— nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
— określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
— kwotę gwarancji,
— termin ważności gwarancji,
Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie się Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu kwoty
wadium w okolicznościach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, na każde pisemne żądaniezgłoszone przez
Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeń
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2014 poz. 1804 oraz 2015 poz. 978 i 1240), należy złożyć w formie oryginału – w
składanej ofercie przetargowej.
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz – dokument potwierdzający wniesienie wadium musi zostać
złożony w osobnej kopercie, załączonej do oferty. W przypadku trwałego załączenia w/wym. dokumentu do oferty –
Zamawiający nie zwróci dokumentu Wykonawcy.
6. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku MILLENNIUM S.A.
nr konta 55 1160 2202 0000 0001 9259 2053 z dopiskiem:
„Przetarg nieograniczony – LEKI 37/ZP/2016”
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium:
a) wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana, z zastrzeżeniem ust. 10.10
b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano,
c) na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
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10. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie pkt. 10.9.a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.
12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa wart. 25a ust.
1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stornie Wykonawcy.
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


