Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13
05-400 Otwock

Otwock, dnia 22 lutego 2018 roku

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę
endoprotez, implantów ortopedycznych oraz substytutów kości i cementów
Znak postępowania: DZP.26.18/2018

INFORMACJA O MODYFIKACJI

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579ze zm.) modyfikuje treść siwz w pkt IX, poprzez rezygnację z
wymagań dotyczących dostarczania pełnomocnictwa do gwarancji wadialnej.

IX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości PLN:
nr pakietu
Wadium
1
1 020,00
2
2 026,00
3
1 100,00
4
4 560,00
5
5 880,00
6
27,00
7
2 580,00
8
520,00
9
8 800,00
10
10,00
11
736,00
12
3 518,52
dokładne zasady dotyczące wniesienia wadium zostały opisane w pkt IX SIWZ
2.
Wadium może być wniesione w:
1)
pieniądzu,
2)
poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3)
gwarancjach bankowych,
4)
gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)
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 2007 r. Nr 42, poz.
275 z późn. zm.).

3.
Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa
Krajowego z siedzibą w Warszawie Nr rachunku 29 1130 1017 0020 1470 1520 0004, z dopiskiem na
przelewie: „Wadium w postępowaniu – DZP.26.18/2018 „
4.
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na
rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert
(tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5.
Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1)
pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty,
2)
innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w
ofercie.
6.
Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.
7.
Zamawiający informuje, że gwarancja wadialna powinna zawierać pełnomocnictwo dla
osób uprawnionych do wystawienia dokumentu, o ile umocowanie nie wynika z wpisu do rejestru
przedsiębiorców,
8.
Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona.
9.
Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.
Powyższa zmiana doprowadziła do modyfikacji treści ogłoszenia o zamówieniu.

z up. Dyrektora SPSK
Kierownik Działu Zamówień
Publicznych
Olimpia Jobda

