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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139807-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Urządzenia i wyroby do radioterapii
2016/S 079-139807

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, Osoba do kontaktów: Andrzej Wręczycki,
Wrocław 53-413, POLSKA. Tel.:  +48 713689585. Faks:  +48 713689583. E-mail: wreczycki.a@dco.com.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 20.4.2016, 2016/S 077-136121)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:33151000, 33151400, 33115100
Urządzenia i wyroby do radioterapii
Wyroby do radioterapii
Skanery do tomografii komputerowej
Zamiast:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
1.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1.1. pieniądzu;
1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
1.3. gwarancjach bankowych;
1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. nr 116,poz. 730 i 732 i
nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).
2. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną,bezwarunkową
i płatną na pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać
następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
3. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie się Gwaranta do wypłaty Zamawiającemukwoty
wadium w okolicznościach określonych przepisami Art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, na każde pisemne żądaniezgłoszenie
Zamawiającego.
4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w BZ WBK SA 35 Oddział Wrocław
nr 57 1500 1793 1217 9000 7528 0000 z dopiskiem „ZP/PN/32/16/LZT. Wniesienie wadiumw pieniądzu będzie skuteczne,
jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
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6. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego pl.Hirszfelda
12, budynek „H” pok. 416 ( godz. otwarcia 8:00-10:00 i 12:00-14:00) najpóźniej do dnia składaniaofert. Prosimy nie
załączać oryginału dokumentu stanowiącego wadium przetargowe do oferty.
Powinno być:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), a dla
poszczególnych pakietów, które oferuje:
Pakiet nr 1 – 25 000 PLN, Pakiet nr 2 – 5 000 PLN.
1.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1.1. pieniądzu;
1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
1.3. gwarancjach bankowych;
1.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275, z 2008 r. nr 116, poz. 730 i 732 i nr 227,
poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620).
2. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną,bezwarunkową
i płatną na pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać
następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
3. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie się Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu kwoty
wadium w okolicznościach określonych przepisami Art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszenie
Zamawiającego.
4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w BZ WBK S.A. 35 Oddział
Wrocław nr 57 1500 1793 1217 9000 7528 0000 z dopiskiem „ZP/PN/32/16/LZT. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie
skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego, pl. Hirszfelda
12, budynek „H” pok. 416 (godz. otwarcia 8:00-10:00 i 12:00-14:00) najpóźniej do dnia składania ofert. Prosimy nie
załączać oryginału dokumentu stanowiącego wadium przetargowe do oferty.


