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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A
Białystok
15-276
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Januszko, Dział Zamówień Publicznych, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w
Białymstoku, ul. Żurawia 14
Tel.:  +48 857409433
E-mail: zamowienia_zurawia@poczta-usk.pl 
Faks:  +48 857409433
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: http://usk.onestepcloud.pl/
Adres profilu nabywcy: www.usk.bialystok.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Przetarg nieograniczony na dostawę koncentratów do hemodializ
Numer referencyjny: 32/SZ/2017

II.1.2) Główny kod CPV
33181520

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa koncentratów do hemodializ do Ośrodka Dializ I Kliniki
Nefrologii USK w Białymstoku ul. Żurawia 14 oraz Pododdziału Dializoterapii II Kliniki USK w Białymstoku ul.
Skłodowskiej 24 a w 4 pakietach - kapsuły ,płyny, granulat

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

24/01/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: spskamb
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-004028
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 007-010974

mailto:zamowienia_zurawia@poczta-usk.pl
http://usk.onestepcloud.pl/
www.usk.bialystok.pl
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:10974-2018:TEXT:PL:HTML
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/01/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
brak informacji
Powinno być:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości; dla ofert całkowitych 8580,00 zł (4 Pakiety łącznie),
dla ofert częściowych w wysokości złotych:
Pakiet nr 1 180,00
Pakiet nr 2 4000,00
Pakiet nr 3 3700,00
Pakiet nr 4 700,00
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; oryginalnych
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych
gwarancjach bankowych; oryginalnych, bezwarunkowych i nieodwołalnych gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978
i 1240).
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:
BGK nr konta: 48 1130 1059 0017 3261 1720 0008
Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 21.02.2018 r. do godz. 10:00.
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie
znajdzie się na koncie Zamawiającego.
5. Wniesienie wadium w formie pieniężnej jest skuteczne z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą
wadium.
6. Wadium wnoszone nie w formie pieniężnej mają być udzielone do końca terminu związania ofertą.
Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna należy dołączyć do oferty.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem
sytuacji wynikającej z art. 46 ust. 4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Jeżeli wadium było wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w
wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
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11. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5
ustawy Prawo zamówień publicznych, co winno być wskazane w zapisach gwarancji (w przypadku wnoszenia
wadiów w formie gwarancji).
12. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wymaganej Prawem zamówień publicznych i przedmiotową
SIWZ treści i formie zostanie odrzucona z postępowania

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


