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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Strzelecka 2

Miejscowość:  Kraków Kod pocztowy:  31-503 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +49 126198668

Osoba do kontaktów:  Marta Płatek

E-mail:  zp@dzieciecyszpital.pl Faks:  +49 126198668

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.dzieciecyszpital.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa leków

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków, podzielonych na 3 pakiety, opisanych
szczegółowo w załączniku nr 1B do SIWZ.
3.2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu towar częściami, na podstawie zamówień
określających asortyment i ilość w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż w ciągu 48 godzin od
momentu złożenia zamówienia (w dni robocze od poniedziałku do piątku).
3.3. Zamawiający składać będzie zamówienie pisemnie, telefonicznie lub faksem. Wykonawca zobowiązany jest
potwierdzić niezwłocznie zamówienie faksem na nr 12/ 431 28 98.
3.4. Dostawy ubezpieczonego towaru wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą na koszt
wykonawcy, miejsce dostaw: Dział Farmacji w siedzibie Zamawiającego.
3.5. Preparaty do żywienia, stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać odpowiednie zapisy ustawy:
3.5.1. prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 271 z
późniejszymi zmianami). Zaoferowane produkty lecznicze muszą być dopuszczone do obrotu na zasadach
określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne.
3.5.2. ustawy o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679 z późniejszymi
zmianami). Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania na zasadach
określonych w ustawie o wyrobach medycznych.
3.5.3. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (tekst jednolity Dz. U. 2010
Nr 136, poz. 914 z późniejszymi zmianami). Zaoferowane środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
żywieniowego muszą być dopuszczone do obrotu na zasadach określonych w ustawie o bezpieczeństwie
żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r.
3.6. Ilość podana w załączniku nr 1B do SIWZ, może ulec modyfikacjom w trakcie obowiązywania umowy,
jednak nie więcej niż do 30 % ilości w danym pakiecie określonej w załączniku, w przypadku zmniejszenia lub
zwiększenia ilości pacjentów, którym podawany jest towar. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie stanowi
zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.7. Wykonawca oferując produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
wyrób medyczny, znajdujący się na liście leków refundowanych, przy obliczaniu ceny musi wziąć pod uwagę
zapisy art. 9 ust. 2 ustawy z dn. 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. nr 122 poz. 696 z późn. zm. ),
aktualne na dzień składania ofert. Ponadto należy wziąć po uwagę wyjaśnienia dotyczące art. 9 ust. 2 ww.
ustawy zawarte w komunikacie Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2012 r. (pismo MZ-PLR-460-12576-160/KB/12).
Ceny oferowanych produktów leczniczych znajdujących się w wykazie B i C Obwieszczenia Ministra Zdrowia
nie mogą być wyższe niż wysokość limitu finansowania.
3.8. Ilekroć w opisie zamówienia zawartym w niniejszej SIWZ użyte są znaki towarowe, patenty lub
pochodzenie, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. Wykonawca składający ofertę równoważną,
zgodnie z postanowieniami pzp., jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że
oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne określone w SIWZ
(w tym załączniku nr 1B), bądź też przewiduje rozwiązania o parametrach wyższych niż wymagane przez
Zamawiającego – wykonawca winien załączyć do oferty dokumentację potwierdzającą niniejszą równoważność.
W szczególności wymaga się od Wykonawcy aby skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych odpowiadał
wymaganiom zawartym w niniejszej SIWZ.
3.9. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków jakościowych
określonych w zezwoleniu na produkcję lub innych decyzjach ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia w
oparciu o które towar zostały dopuszczony do obrotu na terenie RP oraz przestrzegania terminów ważności na
dostarczony towar.
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3.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do wykonawców w trakcie trwania umowy o
przedłożenie charakterystyk oferowanych produktów leczniczych oraz dokumentów dopuszczających oferowany
asortyment do obrotu i używania na terenie Polski.
3.11. Okres przydatności towaru do użytku nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty każdej dostawy. Za
jakość odpowiedzialny jest Wykonawca przez okres ważności.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33600000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
DZP.272-40/14

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_Ludwik2
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-161264   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 237-416721  z dnia:  09/12/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
04/12/2014  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zakupu

Zamiast:

3.1. Przedmiotem zamówienia
jest sukcesywna dostawa leków,
podzielonych na 3 pakiety, opisanych
szczegółowo w załączniku nr 1B do
SIWZ.
3.2. Wykonawca zobowiązuje się
dostarczać Zamawiającemu towar
częściami, na podstawie zamówień
określających asortyment i ilość w
jak najkrótszym czasie, jednak nie
dłuższym niż w ciągu 48 godzin
od momentu złożenia zamówienia
(w dni robocze od poniedziałku do
piątku).
3.3. Zamawiający składać będzie
zamówienie pisemnie, telefonicznie
lub faksem. Wykonawca
zobowiązany jest potwierdzić
niezwłocznie zamówienie faksem na
nr 12/ 431 28 98.
3.4. Dostawy ubezpieczonego
towaru wraz z wniesieniem i
rozładowaniem towaru odbywać się
będą na koszt wykonawcy, miejsce

Powinno być:

3.1. Przedmiotem zamówienia
jest sukcesywna dostawa leków,
podzielonych na 6 pakietów,
opisanych szczegółowo w załączniku
nr 1B do SIWZ.
3.2. Wykonawca zobowiązuje się
dostarczać Zamawiającemu towar
częściami, na podstawie zamówień
określających asortyment i ilość w
jak najkrótszym czasie, jednak nie
dłuższym niż w ciągu 48 godzin
od momentu złożenia zamówienia
(w dni robocze od poniedziałku do
piątku).
3.3. Zamawiający składać będzie
zamówienie pisemnie, telefonicznie
lub faksem. Wykonawca
zobowiązany jest potwierdzić
niezwłocznie zamówienie faksem na
nr 12/ 431 28 98.
3.4. Dostawy ubezpieczonego
towaru wraz z wniesieniem i
rozładowaniem towaru odbywać się
będą na koszt wykonawcy, miejsce
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dostaw: Dział Farmacji w siedzibie
Zamawiającego.
3.5. Preparaty do żywienia,
stanowiące przedmiot zamówienia
muszą spełniać odpowiednie zapisy
ustawy:
3.5.1. prawo farmaceutyczne z
dnia 6 września 2001 roku (tekst
jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz.
271 z późniejszymi zmianami).
Zaoferowane produkty lecznicze
muszą być dopuszczone do obrotu
na zasadach określonych w ustawie
Prawo farmaceutyczne.
3.5.2. ustawy o wyrobach
medycznych z 20 maja 2010
r. (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz.
679 z późniejszymi zmianami).
Zaoferowane wyroby medyczne
muszą być dopuszczone do obrotu i
używania na zasadach określonych
w ustawie o wyrobach medycznych.
3.5.3. ustawy o bezpieczeństwie
żywności i żywienia z dnia 25
sierpnia 2006 r. (tekst jednolity
Dz. U. 2010 Nr 136, poz. 914
z późniejszymi zmianami).
Zaoferowane środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia
żywieniowego muszą być
dopuszczone do obrotu na
zasadach określonych w ustawie o
bezpieczeństwie żywności i żywienia
z dnia 25 sierpnia 2006 r.
3.6. Ilość podana w załączniku nr 1B
do SIWZ, może ulec modyfikacjom
w trakcie obowiązywania umowy,
jednak nie więcej niż do 30 %
ilości w danym pakiecie określonej
w załączniku, w przypadku
zmniejszenia lub zwiększenia ilości
pacjentów, którym podawany jest
towar. Powyższe uprawnienie
Zamawiającego nie stanowi zamiany
umowy na podstawie art. 144
ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3.7. Wykonawca oferując produkt
leczniczy, środek spożywczy
specjalnego przeznaczenia
żywieniowego, wyrób medyczny,
znajdujący się na liście leków
refundowanych, przy obliczaniu
ceny musi wziąć pod uwagę zapisy
art. 9 ust. 2 ustawy z dn. 12 maja
2011 roku o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego

dostaw: Dział Farmacji w siedzibie
Zamawiającego.
3.5. Preparaty do żywienia,
stanowiące przedmiot zamówienia
muszą spełniać odpowiednie zapisy
ustawy:
3.5.1. prawo farmaceutyczne z
dnia 6 września 2001 roku (tekst
jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz.
271 z późniejszymi zmianami).
Zaoferowane produkty lecznicze
muszą być dopuszczone do obrotu
na zasadach określonych w ustawie
Prawo farmaceutyczne.
3.5.2. ustawy o wyrobach
medycznych z 20 maja 2010
r. (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz.
679 z późniejszymi zmianami).
Zaoferowane wyroby medyczne
muszą być dopuszczone do obrotu i
używania na zasadach określonych
w ustawie o wyrobach medycznych.
3.5.3. ustawy o bezpieczeństwie
żywności i żywienia z dnia 25
sierpnia 2006 r. (tekst jednolity
Dz. U. 2010 Nr 136, poz. 914
z późniejszymi zmianami).
Zaoferowane środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia
żywieniowego muszą być
dopuszczone do obrotu na
zasadach określonych w ustawie o
bezpieczeństwie żywności i żywienia
z dnia 25 sierpnia 2006 r.
3.6. Ilość podana w załączniku nr 1B
do SIWZ, może ulec modyfikacjom
w trakcie obowiązywania umowy,
jednak nie więcej niż do 30 %
ilości w danym pakiecie określonej
w załączniku, w przypadku
zmniejszenia lub zwiększenia ilości
pacjentów, którym podawany jest
towar. Powyższe uprawnienie
Zamawiającego nie stanowi zamiany
umowy na podstawie art. 144
ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3.7. Wykonawca oferując produkt
leczniczy, środek spożywczy
specjalnego przeznaczenia
żywieniowego, wyrób medyczny,
znajdujący się na liście leków
refundowanych, przy obliczaniu
ceny musi wziąć pod uwagę zapisy
art. 9 ust. 2 ustawy z dn. 12 maja
2011 roku o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego
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przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych (Dz. U. z
2011 r. nr 122 poz. 696 z późn.
zm. ), aktualne na dzień składania
ofert. Ponadto należy wziąć po
uwagę wyjaśnienia dotyczące
art. 9 ust. 2 ww. ustawy zawarte
w komunikacie Ministra Zdrowia
z dnia 26.03.2012 r. (pismo MZ-
PLR-460-12576-160/KB/12). Ceny
oferowanych produktów leczniczych
znajdujących się w wykazie B i C
Obwieszczenia Ministra Zdrowia
nie mogą być wyższe niż wysokość
limitu finansowania.
3.8. Ilekroć w opisie zamówienia
zawartym w niniejszej SIWZ
użyte są znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie,
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie
równoważne. Wykonawca składający
ofertę równoważną, zgodnie
z postanowieniami pzp., jest
obowiązany wykazać w treści
przedkładanej przez siebie oferty,
że oferowany przez niego przedmiot
zamówienia spełnia wymagania i
parametry techniczne określone
w SIWZ (w tym załączniku nr 1B),
bądź też przewiduje rozwiązania
o parametrach wyższych niż
wymagane przez Zamawiającego
– wykonawca winien załączyć do
oferty dokumentację potwierdzającą
niniejszą równoważność. W
szczególności wymaga się od
Wykonawcy aby skład jakościowy
i ilościowy substancji czynnych
odpowiadał wymaganiom zawartym
w niniejszej SIWZ.
3.9. Wykonawca zobowiązany jest
do bezwzględnego zagwarantowania
spełnienia warunków jakościowych
określonych w zezwoleniu na
produkcję lub innych decyzjach
ustalonych przez Ministerstwo
Zdrowia w oparciu o które towar
zostały dopuszczony do obrotu na
terenie RP oraz przestrzegania
terminów ważności na dostarczony
towar.
3.10. Zamawiający zastrzega
sobie prawo zwrócenia się
do wykonawców w trakcie
trwania umowy o przedłożenie
charakterystyk oferowanych
produktów leczniczych oraz
dokumentów dopuszczających

przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych (Dz. U. z
2011 r. nr 122 poz. 696 z późn.
zm. ), aktualne na dzień składania
ofert. Ponadto należy wziąć po
uwagę wyjaśnienia dotyczące
art. 9 ust. 2 ww. ustawy zawarte
w komunikacie Ministra Zdrowia
z dnia 26.03.2012 r. (pismo MZ-
PLR-460-12576-160/KB/12). Ceny
oferowanych produktów leczniczych
znajdujących się w wykazie B i C
Obwieszczenia Ministra Zdrowia
nie mogą być wyższe niż wysokość
limitu finansowania.
3.8. Ilekroć w opisie zamówienia
zawartym w niniejszej SIWZ
użyte są znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie,
Zamawiający dopuszcza rozwiązanie
równoważne. Wykonawca składający
ofertę równoważną, zgodnie
z postanowieniami pzp., jest
obowiązany wykazać w treści
przedkładanej przez siebie oferty,
że oferowany przez niego przedmiot
zamówienia spełnia wymagania i
parametry techniczne określone
w SIWZ (w tym załączniku nr 1B),
bądź też przewiduje rozwiązania
o parametrach wyższych niż
wymagane przez Zamawiającego
– wykonawca winien załączyć do
oferty dokumentację potwierdzającą
niniejszą równoważność. W
szczególności wymaga się od
Wykonawcy aby skład jakościowy
i ilościowy substancji czynnych
odpowiadał wymaganiom zawartym
w niniejszej SIWZ.
3.9. Wykonawca zobowiązany jest
do bezwzględnego zagwarantowania
spełnienia warunków jakościowych
określonych w zezwoleniu na
produkcję lub innych decyzjach
ustalonych przez Ministerstwo
Zdrowia w oparciu o które towar
zostały dopuszczony do obrotu na
terenie RP oraz przestrzegania
terminów ważności na dostarczony
towar.
3.10. Zamawiający zastrzega
sobie prawo zwrócenia się
do wykonawców w trakcie
trwania umowy o przedłożenie
charakterystyk oferowanych
produktów leczniczych oraz
dokumentów dopuszczających
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oferowany asortyment do obrotu i
używania na terenie Polski.
3.11. Okres przydatności towaru do
użytku nie może być krótszy niż 12
miesięcy od daty każdej dostawy.
Za jakość odpowiedzialny jest
Wykonawca przez okres ważności.

oferowany asortyment do obrotu i
używania na terenie Polski.
3.11. Okres przydatności towaru do
użytku nie może być krótszy niż 12
miesięcy od daty każdej dostawy.
Za jakość odpowiedzialny jest
Wykonawca przez okres ważności.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściach zamówienia

Zamiast:

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Pakiet nr 1
1)
Krótki opis
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
3)
Wielkość lub zakres
Dostawa leków.
4)
Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)
Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia

Powinno być:

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Pakiet nr 1
Krótki opis
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
Wielkość lub zakres
Dostawa leków.
Część nr: 4
Nazwa: Pakiet nr 1A
Krótki opis
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
Wielkość lub zakres
Dostawa leków.
Część nr: 5
Nazwa: Pakiet nr 1B
Krótki opis
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
Wielkość lub zakres
Dostawa leków.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściach zamówienia

Zamiast:

Część nr: 2
Nazwa: Pakiet nr 2
1)
Krótki opis
2)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
3)
Wielkość lub zakres
Dostawa leków.

Powinno być:

Część nr: 2
Nazwa: Pakiet nr 2
Krótki opis
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
Wielkość lub zakres
Dostawa leków.
Część nr: 6
Nazwa: Pakiet nr 2A
Krótki opis
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000
Wielkość lub zakres
Dostawa leków.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Wymagane wadia i gwarancje:

Powinno być:

Wymagane wadia i gwarancje:
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III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje 8.1. Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium przed upływem
terminu składania ofert. Wadium
wynosi:
— dla pakietu 1 – 7 000,00 PLN,
— dla pakietu 2 – 1 000,00 PLN,
— dla pakietu 3 – 200,00 PLN.
W przypadku złożenia oferty
częściowej wykonawca zobowiązany
jest wnieść wadium w kwocie
określonej dla danej części. W
przypadku złożenia oferty na kilka
części kwota wadium stanowi
sumę wadiów ustalonych dla
poszczególnych części zamówienia.
Jeżeli wysokość wniesionego
wadium będzie niższa niż suma
wynikająca z poszczególnych części
zamówienia, zamawiający uzna,
że wadium nie zostało wniesione w
wymaganej wysokości.
8.2. Wadium może być wnoszone
w jednej lub kilku następujących
formach:
8.2.1. pieniądzu;
8.2.2. poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
8.2.3. gwarancjach bankowych;
8.2.4. gwarancjach
ubezpieczeniowych;
8.2.5. poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn.
zm.).
8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu
należy wpłacić przelewem na
rachunek bankowy zamawiającego:
PekaoSA 06 1240 4689 1111 0000
5143 2083 z dopiskiem: „Wadium
DZP.272-40/14 pakiet nr …..”
8.4. Wykonawca powinien złożyć w
ofercie dowód wniesienia wadium
w przypadku wpłaty przelewem.
Terminem wniesienia wadium jest
data i czas uznania wymaganej
kwoty na rachunku zamawiającego.
8.5. W przypadku wniesienia
wadium w formach określonych w
punkcie 8.2.2–8.2.5 wykonawca

8.1. Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium przed upływem
terminu składania ofert. Wadium
wynosi:
— dla pakietu 1 – 7 000,00 PLN,
— dla pakietu 1A – 40,00 PLN,
— dla pakietu 1B – 150,00 PLN,
— dla pakietu 2 – 900,00 PLN,
— dla pakietu 2A – 100,00 PLN,
— dla pakietu 3 – 200,00 PLN.
W przypadku złożenia oferty
częściowej wykonawca zobowiązany
jest wnieść wadium w kwocie
określonej dla danej części. W
przypadku złożenia oferty na kilka
części kwota wadium stanowi
sumę wadiów ustalonych dla
poszczególnych części zamówienia.
Jeżeli wysokość wniesionego
wadium będzie niższa niż suma
wynikająca z poszczególnych części
zamówienia, zamawiający uzna,
że wadium nie zostało wniesione w
wymaganej wysokości.
8.2. Wadium może być wnoszone
w jednej lub kilku następujących
formach:
8.2.1. pieniądzu;
8.2.2. poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
8.2.3. gwarancjach bankowych;
8.2.4. gwarancjach
ubezpieczeniowych;
8.2.5. poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9.11.2000r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn.
zm.).
8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu
należy wpłacić przelewem na
rachunek bankowy zamawiającego:
PekaoSA 06 1240 4689 1111 0000
5143 2083 z dopiskiem: „Wadium
DZP.272-40/14 pakiet nr …..”
8.4. Wykonawca powinien złożyć w
ofercie dowód wniesienia wadium
w przypadku wpłaty przelewem.
Terminem wniesienia wadium jest
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zobowiązany jest dołączyć do
oferty kopię gwarancji bądź
poręczenia (kserokopia dokumentu
potwierdzoną za zgodność z
oryginałem na każdej zapisanej
stronie). Zamawiający zaleca
niniejszą kopię dokumentu zszyć,
zbindować lub w inny sposób trwale
złączyć z ofertą. Oryginał dokumentu
gwarancji bądź poręczenia należy
złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Wojewódzki Specjalistyczny
Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika
w Krakowie, ul. Strzelecka2
(pok. nr 5). Zamawiający zaleca
niniejszy oryginał dokumentu
zszyć, zbindować lub w inny
sposób trwalezłączyć, by była
możliwość jego zwrócenia bez
dekompletowania dokumentu.
8.6. Wadium wnoszone w formie
gwarancji i poręczeń musi spełniać
następujące wymogi:
8.6.1. być wystawione na
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
Dziecięcy im. św. Ludwika w
Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31-503
Kraków;
8.6.2. zawierać w swej treści
oświadczenie gwaranta
(poręczyciela), w którym
zobowiązuje się on do
bezwarunkowej wypłaty kwoty
wadium na pierwsze żądanie
zamawiającego zawierające
oświadczenie, iż zaszła jedna z
przesłanek wymienionych w art. 46
ust. 4a i 5 Pzp;
8.6.3. okres ważności wadium
nie może być krótszy niż okres
związania ofertą, przy czym
pierwszym dniem ważności
zobowiązania jest dzień składania
ofert.
8.7. Zamawiający zwróci wadium
na zasadach określonych w art. 46
ustawy. W przypadku wniesienia
wadium w pieniądzu, w ofercie
należy podać nazwę, adres
banku oraz numer konta, na jakie
zamawiający dokona zwrotu wadium.

data i czas uznania wymaganej
kwoty na rachunku zamawiającego.
8.5. W przypadku wniesienia
wadium w formach określonych w
punkcie 8.2.2–8.2.5 wykonawca
zobowiązany jest dołączyć do
oferty kopię gwarancji bądź
poręczenia (kserokopia dokumentu
potwierdzoną za zgodność z
oryginałem na każdej zapisanej
stronie). Zamawiający zaleca
niniejszą kopię dokumentu zszyć,
zbindować lub w inny sposób trwale
złączyć z ofertą. Oryginał dokumentu
gwarancji bądź poręczenia należy
złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Wojewódzki Specjalistyczny
Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika
w Krakowie, ul. Strzelecka2
(pok. nr 5). Zamawiający zaleca
niniejszy oryginał dokumentu
zszyć, zbindować lub w inny
sposób trwalezłączyć, by była
możliwość jego zwrócenia bez
dekompletowania dokumentu.
8.6. Wadium wnoszone w formie
gwarancji i poręczeń musi spełniać
następujące wymogi:
8.6.1. być wystawione na
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
Dziecięcy im. św. Ludwika w
Krakowie, ul. Strzelecka 2, 31-503
Kraków;
8.6.2. zawierać w swej treści
oświadczenie gwaranta
(poręczyciela), w którym
zobowiązuje się on do
bezwarunkowej wypłaty kwoty
wadium na pierwsze żądanie
zamawiającego zawierające
oświadczenie, iż zaszła jedna z
przesłanek wymienionych w art. 46
ust. 4a i 5 Pzp;
8.6.3. okres ważności wadium
nie może być krótszy niż okres
związania ofertą, przy czym
pierwszym dniem ważności
zobowiązania jest dzień składania
ofert.
8.7. Zamawiający zwróci wadium
na zasadach określonych w art. 46
ustawy. W przypadku wniesienia
wadium w pieniądzu, w ofercie
należy podać nazwę, adres
banku oraz numer konta, na jakie
zamawiający dokona zwrotu wadium.
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VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.3) Warunki otrzymania
specyfikacji, dokumentów
dodatkowych lub dokumentu
opisowego

Zamiast:
15/01/2015   Godzina: 09:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
23/01/2015   Godzina: 09:30
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
15/01/2015   Godzina: 09:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
15/01/2015   Godzina: 09:30
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
15/12/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
23/01/2015   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
Zamówienie zostało zmodyfikowane poprzez wydzielenie z pakietu nr 1: Pakietu nr 1, Pakietu nr 1A oraz
pakietu nr 1B oraz z Pakietu nr 2: Pakietu nr 2 oraz pakietu nr 2A

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/12/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-173458
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