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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:266114-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Busko-Zdrój: Urządzenia medyczne
2013/S 153-266114

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju, ul. Bohaterów Warszawy 67, Osoba do
kontaktów: Dorota Krzak, Kamil Kokoszczyk, Anna Rasińska – Sekcja Zamówień

Publicznych i Zakupów tel. +48 413782401 wew. 244, Busko-Zdrój28-100, POLSKA. Tel.:
 +48 413782401-244. Faks:  +48 413782401-244. E-mail: zamowienia@zoz.busko.com.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.7.2013, 2013/S 147-255345)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:33100000
Urządzenia medyczne
Zamiast:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
a) Zadanie nr 1 – 12 000 PLN;
b) Zadanie nr 2 – 3 000 PLN;
c) Zadanie nr 3 – 3 000 PLN;
W przypadku wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać wpłaty na rachunku bankowym: KREDYT BANK PBI
S.A / O. Kielce, Nr rachunku 16 1500 1458 1214 5001 7535 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.9.2013 roku do
godziny 9:00.
Zmiana terminu składania ofert jest równoznaczna ze zmianą terminu zabezpieczenia wadium. Oryginał dowodu wpłaty
wadium lub potwierdzony za (zgodność z oryginałem) przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) należy
załączyć do oferty przetargowej z informacją, których załączników dotyczy wadium i w jakiej wysokości zostało wniesione
na poszczególne załączniki.
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 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, póz. 253, Nr 66,
póz. 596 i Nr 216, póz. 1824 oraz z 2004 r. Nr 145, póz. 1537).
Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty.
Warunki gwarancji zgodnie z SIWZ.
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b) Zadanie nr 2 – 3 000 PLN;
c) Zadanie nr 3 – 3 000 PLN;
W przypadku wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać wpłaty na rachunku bankowym nr:
89851700070010019868710004 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.9.2013 roku do godziny 09:00.
Zmiana terminu składania ofert jest równoznaczna ze zmianą terminu zabezpieczenia wadium. Oryginał dowodu wpłaty
wadium lub potwierdzony za (zgodność z oryginałem) przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) należy
załączyć do oferty przetargowej z informacją, których załączników dotyczy wadium i w jakiej wysokości zostało wniesione
na poszczególne załączniki.
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 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, póz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, póz. 253, Nr 66,
póz. 596 i Nr 216, póz. 1824 oraz z 2004 r. Nr 145, póz. 1537).
Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty.
Warunki gwarancji zgodnie z SIWZ


