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do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania nr  BPR/PN/01/2018 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego    na zakup i dostawę ambulansu  sanitarnego  typu C  wg PN EN

1789+A2 :2015-01  wraz z wyposażeniem dla BPR SPZOZ w Sanoku

Część XV. SIWZ     WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM otrzymuje brzmienie

1.Obowiązek  wniesienia  wadium.  Przystępując  do  przetargu  wykonawca  jest
zobowiązany wnieść wadium odpowiednio dla oferowanego asortymentu w wysokości: 

7 500, 00 zł 
2.  Forma wniesienia wadium.
Wadium może być wniesione w następujących formach :
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.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

1.      Termin i sposób wniesienia wadium w pieniądzu.
Płatne do dnia 05.12.2018 r. do godz. 10.00, z dopiskiem 
,,Wadium nr   BPR/PN/01/2018”.

na konto Zamawiającego Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Sanoku nr 
  06 8642 1184 2018 0056 2814 0001

Do potwierdzenia kopią dowodu wpłaty
2. Termin i sposób wniesienia wadium w innej formie.

Inne  dokumenty wniesienia wadium (poręczenia, gwarancje, itp.) należy dostarczyć
do siedziby zamawiającego w kopercie z dopiskiem  ,, Wadium nr BPR/PN/01/2018”
, nie później jednak niż do dnia 05.12.2018 r. do godz. 10.00  i złożyć w Sekretariacie
BPRSPZOZ Sanok       

Kopię w/w dokumentu należy załączyć do oferty (jako załącznik)
Oferta  nie  zabezpieczona  wadium  w  wymaganej  formie  zostanie  odrzucona  bez
rozpatrywania.
3.   Informacje dodatkowe o wadium:

a)Wadium  wnosi  się  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  W  przypadku  wnoszenia
wadium    w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się  datę uznania
rachunku bankowego zamawiającego.

b) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy - prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. W przypadku wadium wniesionego     w
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pieniądzu  zwrot  nastąpi  przelewem  na  rachunek  bankowy  wskazany  na  piśmie  przez
Wykonawcę, a wniesionego w innej formie – w kasie Zamawiającego.

c) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez zamawiającego, przy czym data wpływu pieniędzy na rachunek zamawiającego, jest
uznana jako data wpłacenia wadium.

d)Zamawiający  żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium (zgodnie z art.  46 ust.1ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 roku),  jeżeli  w wyniku  rozstrzygnięcia  odwołania  jego  oferta  została  wybrana  jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

4. Zwrot wadium następuje:
a)  niezwłocznie  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  lub  unieważnienia   postępowania,
wszystkim  wykonawcą  z  wyjątkiem  wykonawcy  którego  oferta  została  wybrana  jako
najkorzystniejsza z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 5 ppkt. 2 (zatrzymanie wadium)
b)  wykonawcy  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  niezwłocznie  po
zawarciu  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  oraz  wniesienia  zabezpieczenia
należytego wykonania umowy- jeżeli jego wniesienia żądano
c)  niezwłocznie  na  wniosek  wykonawcy,   który  wycofał  ofertę  przed  upływem  terminu
składania ofert,

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli:

 1) wykonawca, którego oferta została wybrana :
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c)  zawarcie  umowy w sprawie  zamówienia  publicznego  stało  się  niemożliwe z  przyczyn
leżących po stronie wykonawcy
2) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a z przyczyn
leżących  po  jego  stronie,  nie  złożył  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających
okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1,oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1,
pełnomocnictw lub nie wyrazili zgody  na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2
pkt.3,  co  powodowało  brak  możliwości  wybrania  oferty  złożonej  przez  wykonawcę  jako
najkorzystniejszej
W ofercie należy podać numer konta, na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu wadium.

  Część  XVIII SIWZ MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
otrzymuje brzmienie

1. Miejsce składania ofert:
Budynek BPR SPZOZ w Sanoku ul. Jezierskiego  21 – SEKRETARIAT 

2.   Termin składania ofert:
      do dnia 05.12.2018 r. godz. 10.00 
3.   Miejsce i termin otwarcie ofert:
      Budynek BPR SPZOZ w Sanoku ul. Jezierskiego  21 

Dnia 05.12.2018 r. godz. 11.00

UWAGA!!!

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców mających wpływ na zaoferowany przedmiot
zamówienia,  należy  indywidualnie  uwzględnić  zmiany  w  ofercie  w  formularzu  cenowym  przedmiotu
zamówienia.

Z poważaniem 
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