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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:82988-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Bytom: Produkty farmaceutyczne
2014/S 050-082988

Szpital Specjalistyczny nr 1, ul. Żeromskiego 7, Osoba do kontaktów: Sandra Just, Bytom41-902,
POLSKA. Tel.:  +48 323963332. Faks:  +48 323963332. E-mail: zampub@szpital1.bytom.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.3.2014, 2014/S 44-073008)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:33600000
Produkty farmaceutyczne
Zamiast:

Sekcja II, II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres
1835228,99
Sekcja II, Informacja o częściach zamówienia, Część nr 28
3)Wielkość lub zakres
108200,00
Sekcja II, Informacja o częściach zamówienia, Część nr 29
3)Wielkość lub zakres
3965,83
Sekcja II, Informacja o częściach zamówienia, Część nr 30
3)Wielkość lub zakres
16990,74
Sekcja II, Informacja o częściach zamówienia, Część nr 31
3)Wielkość lub zakres
35925,93
Sekcja II, Informacja o częściach zamówienia, Część nr 32
3)Wielkość lub zakres
140092,59
Sekcja II, Informacja o częściach zamówienia, Część nr 33
3)Wielkość lub zakres
75264,77
Sekcja III, III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie nin. zamówienia winien wnieść wadium
w wysokości:
Pakiet Kwota wadium Słownie
1 100,00 sto złotych
2 400,00 czterysta złotych
3 4 100,00 cztery tysiące sto złotych
4 2 200,00 dwa tysiące dwieście złotych
5 100,00 sto złotych
6 1000,00 tysiąc złotych

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:82988-2014:TEXT:PL:HTML
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7 1 700,00 tysiąc siedemset złotych
8 20,00 dwadzieścia złotych
9 12 500,00 dwanaście tysięcy pięćset złotych
10 2 400,00 dwa tysiące czterysta złotych
11 800,00 osiemset złotych
12 10,00 dziesięć złotych
13 500,00 pięćset złotych
14 9 400,00 dziewięć tysięcy czterysta złotych
15 800,00 osiemset złotych
16 200,00 dwieście złotych
17 10,00 dziesięć złotych
18 1 400,00 tysiąc czterysta złotych
19 1 900,00 tysiąc dziewięćset złotych
20 400,00 czterysta złotych
21 200,00 dwieście złotych
22 5,00 pięć złotych
23 500,00 pięćset złotych
24 50,00 pięćdziesiąt złotych
25 100,00 sto złotych
26 100,00 sto złotych
27 90,00 dziewięćdziesiąt złotych
28 3 200,00 trzy tysiące dwieście złotych
29 100,00 sto złotych
30 500,00 pięćset złotych
31 1000,00 tysiąc złotych
32 4 200,00 cztery tysiące dwieście złotych
33 2 200,00 dwa tysiące dwieście złotych
34 1 400,00 tysiąc czterysta złotych
2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 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. nr 109, poz.1158 z późn. zm.).
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z
obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
a) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji
d) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające
oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub
- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”
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Postanowienia powyższe mają zastosowanie również do poręczeń.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto 80 1050 1230 1000 0023 5039 0999
ING Bank Śląski Oddział w Bytomiu, z umieszczeniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium – leki ZP/PN/04/2014”
UWAGA : W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować
będzie data wpływu środków na w/w rachunek bankowy Organizatora postępowania.
Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć (oryginał) Zamawiającemu - Szpital Specjalistyczny nr 1 ul.
Żeromskiego 7 41-902 Bytom, Zamówienia Publiczne (blok III, piętro IV, pok.3).
Wadium winno być wniesione przed terminem składania ofert.
4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem ust. 4a.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
jeżeli jego wniesienia żądano.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw chyba że
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
UWAGA : Wadium winno zabezpieczać cały 60 -dniowy okres związania ofertą, za początek którego uważa się dzień, w
którym upłynął termin do składania ofert.
Powinno być:

Sekcja II, II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres
1856818,71
Sekcja II, Informacja o częściach zamówienia, Część nr 28
3)Wielkość lub zakres
133755,56
Sekcja II, Informacja o częściach zamówienia, Część nr 29
3)Wielkość lub zakres
16990,74
Sekcja II, Informacja o częściach zamówienia, Część nr 30
3)Wielkość lub zakres
35925,93
Sekcja II, Informacja o częściach zamówienia, Część nr 31
3)Wielkość lub zakres
140092,59
Sekcja II, Informacja o częściach zamówienia, Część nr 32
3)Wielkość lub zakres
75264,77
Sekcja II, Informacja o częściach zamówienia, Część nr 33
3)Wielkość lub zakres
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49980,00
Sekcja III, III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie nin. zamówienia winien wnieść wadium
w wysokości:
Pakiet Kwota wadium Słownie
1 100,00 sto złotych
2 400,00 czterysta złotych
3 4 100,00 cztery tysiące sto złotych
4 2 200,00 dwa tysiące dwieście złotych
5 100,00 sto złotych
6 1000,00 tysiąc złotych
7 1 700,00 tysiąc siedemset złotych
8 20,00 dwadzieścia złotych
9 12 500,00 dwanaście tysięcy pięćset złotych
10 2 400,00 dwa tysiące czterysta złotych
11 800,00 osiemset złotych
12 10,00 dziesięć złotych
13 500,00 pięćset złotych
14 9 400,00 dziewięć tysięcy czterysta złotych
15 800,00 osiemset złotych
16 200,00 dwieście złotych
17 10,00 dziesięć złotych
18 1 400,00 tysiąc czterysta złotych
19 1 900,00 tysiąc dziewięćset złotych
20 400,00 czterysta złotych
21 200,00 dwieście złotych
22 5,00 pięć złotych
23 500,00 pięćset złotych
24 50,00 pięćdziesiąt złotych
25 100,00 sto złotych
26 100,00 sto złotych
27 90,00 dziewięćdziesiąt złotych
28 4000,00 cztery tysiące złotych
29 500,00 pięćset złotych
30 1000,00 tysiąc złotych
31 4 200,00 cztery tysiące dwieście złotych
32 2 200,00 dwa tysiące dwieście złotych
33 1 400,00 tysiąc czterysta złotych
2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 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. nr 109, poz.1158 z późn. zm.).
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z
obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
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nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
a) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
b) kwotę gwarancji,
c) termin ważności gwarancji
d) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające
oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
— odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub
— nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
— zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”
Postanowienia powyższe mają zastosowanie również do poręczeń.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto 80 1050 1230 1000 0023 5039 0999
ING Bank Śląski Oddział w Bytomiu, z umieszczeniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium – leki ZP/PN/04/2014”
UWAGA : W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować
będzie data wpływu środków na w/w rachunek bankowy Organizatora postępowania.
Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć (oryginał) Zamawiającemu - Szpital Specjalistyczny nr 1 ul.
Żeromskiego 7 41-902 Bytom, Zamówienia Publiczne (blok III, piętro IV, pok.3).
Wadium winno być wniesione przed terminem składania ofert.
4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem ust. 4a.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
jeżeli jego wniesienia żądano.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw chyba że
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
UWAGA : Wadium winno zabezpieczać cały 60 -dniowy okres związania ofertą, za początek którego uważa się dzień, w
którym upłynął termin do składania ofert.


