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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359112-2010:TEXT:PL:HTML

PL-Świętochłowice: Odczynniki laboratoryjne

2010/S 236-359112

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. "Zespół Opieki Zdrowotnej w
Świętochłowicach", ul. Chorzowska 38, attn: w zakresie przedmiotu zamówienia Aleksander

Habrajski, w zakresie procedury przetargowej Martyna Kołton, POLSKA-41-605Świętochłowice.
Tel.  +48 322453338. E-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl. Fax  +48 327707435.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2.12.2010, 2010/S 234-357724)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:33696500, 33696200
Odczynniki laboratoryjne.

Odczynniki do badania krwi.

Zamiast:

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Bez VAT 112 500,00 PLN.

Informacje na temat części.

Część nr 1.

3) Wielkość lub zakres.

Bez VAT 12 500,00 PLN.

Część nr 2.

3) Wielkość lub zakres.

Bez VAT 100 000,00.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania
ofert wadium w wysokości:

Pakiet I – 500,00 PLN.

Pakiet II – 2 000,00 PLN.

Na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113,
poz. 759 j.t. z późn. zm.).

Wadium może być wniesione w następujących formach:

— pieniądzu,

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:359112-2010:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:357724-2010:TEXT:PL:HTML
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— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275).

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych oryginały tych dokumentów
należy dołączyć do oferty, jeżeli do wypłaty gwarantowanej sumy niezbędny jest oryginał dokumentu gwarancji. W
pozostałych przypadkach Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kopii dokumentu gwarancji poświadczonego za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Wpłaty wadium należy dokonać na konto Zespołu Opieki Zdrowotnej PKO O/ Świętochłowice nr konta 58 1020 2368
0000 2302 0022 5185 z dopiskiem:

„Dostawa odczynników laboratoryjnych przez okres 18 miesięcy dla Laboratorium Analitycznego”.

Pakiet I – 500,00 PLN.

Pakiet II – 2 000,00 PLN.

W przypadku wniesienia wadium w formie przelewu, środki na koncie Zamawiającego powinny się znaleźć przed
upływem terminu składania ofert, tj. przed godz. 10:00 do dnia 20.1.2011r.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy sprawie w zamówienia publicznego.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po
wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

— w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25
ust 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie,

— odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Powinno być:

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Bez VAT: 125 000,00 PLN.
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Informacje na temat części.

Część nr 1.

3) Wielkość lub zakres.

Bez VAT: 100 000,00 PLN.

Część nr 2.

3) Wielkość lub zakres.

Bez VAT: 25 000,00 PLN.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania
ofert wadium w wysokości:

Pakiet I – 2 000,00 PLN.

Pakiet II – 500,00 PLN.

Na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113,
poz. 759 j.t. z późn. zm.).

Wadium może być wniesione w 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 udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275).

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych oryginały tych dokumentów
należy dołączyć do oferty, jeżeli do wypłaty gwarantowanej sumy niezbędny jest oryginał dokumentu gwarancji. W
pozostałych przypadkach Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kopii dokumentu gwarancji poświadczonego za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Wpłaty wadium należy dokonać na konto Zespołu Opieki Zdrowotnej PKO O/ Świętochłowice nr konta 58 1020 2368
0000 2302 0022 5185 z dopiskiem:

„Dostawa odczynników laboratoryjnych przez okres 18 miesięcy dla Laboratorium Analitycznego”.

Pakiet I – 2 000,00 PLN.

Pakiet II – 500,00 PLN.

W przypadku wniesienia wadium w formie przelewu, środki na koncie Zamawiającego powinny się znaleźć przed
upływem terminu składania ofert, tj. przed godz. 10:00 do dnia 20.1.2011 r.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą.
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Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy sprawie w zamówienia publicznego.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po
wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

— w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie,

— odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Inne dodatkowe informacje
Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


