
    

1. Odnośnie załącznika nr 2 do SIWZ. 

W wyniku zadawanych pytań Zamawiający informuje, że zmianie ulega pakiet nr 7 w taki sposób, że wydziela się pakiet nr 7a. 

Dotychczasowe brzmienie pakietu nr 7: 

„Pakiet nr 7       
        

Lp. Nazwa leku 

Jednostka 

opakowania Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

Podatek 

VAT w 

% Wartość brutto 

1. Nimbex 5 mg x 5 amp. op. 20         

2. Nimbex 10 mg x 5 amp. op. 35         

3. Tracrium 50 mg x 5 amp. op. 35         

4. Tracrium 25 mg x 5 amp. op. 15         

5. Ultiva 1 mg x 5 fiolek w opakowaniu op. 80         

OGÓŁEM      
        
        

Wartość oferty brutto słownie:       

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 2 

do SIWZ. 
     

        
    ………………………………………..  

miejscowość i data   podpis i pieczęć Oferenta”   

 

 

 

 

 

 



zmieniony pakiet nr 7 i 7a otrzymuje następujące brzmienie: 

„Pakiet nr 7       

Lp. Nazwa leku 

Jednostka 

opakowania Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

Podatek 

VAT w 

% Wartość brutto 

1. Nimbex 5 mg x 5 amp. op. 20         

2. Nimbex 10 mg x 5 amp. op. 35         

3. Tracrium 50 mg x 5 amp. op. 35         

4. Tracrium 25 mg x 5 amp. op. 15         

OGÓŁEM      
        
        

Wartość oferty brutto słownie:       

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 2 

do SIWZ. 
     

        
    ………………………………………..  

miejscowość i data   podpis i pieczęć Oferenta   

 

Pakiet nr 7a       

Lp. Nazwa leku 

Jednostka 

opakowania Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

Podatek 

VAT w 

% Wartość brutto 

1. Ultiva 1 mg x 5 fiolek w opakowaniu op. 80         

OGÓŁEM      
        

Wartość oferty brutto słownie:       

Zamawiający zastrzega zakup mniejszych ilości leków niż podane w załączniku nr 2 

do SIWZ. 
     

        
    ………………………………………..  

miejscowość i data   podpis i pieczęć Oferenta”   

 



2) Odnośnie pkt IX  SIWZ.  

Dotychczasowe brzmienie pkt IX SIWZ: 

 

 

IX. „ WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Kwota wadium wynosi  34.755,00 zł W przypadku składania ofert na poszczególne pakiety/części , kwota wadium jest sumą wadiów cząstkowych, 

wyszczególnionych poniżej. 

Numer 

pakietu 

Kwota wadium 

1 5.500,00 zł 

2 5.500,00 zł 

3 11.000,00 zł 

4 6.500,00 zł 

5 220,00 zł 

6 96,00 zł 

7 140,00 zł 

8 660,00 zł 

9 2.300,00 zł 

10 39,00 zł 

11 1.400,00 zł 

12 1.400,00 zł 

 

  

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: 

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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016, poz. 359 z późn. zm.). 

 



4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 95 9359 0002 0023 3310 2000 0002 (z dopiskiem jakiego postępowania 

dotyczy)  w terminie do dnia 27.03.2017 r. do godz. 11.00 – a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. 

 

5. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.  

6. Wadium wniesione w jednej z form, o których mowa w ust. 3  należy złożyć w oddzielnej odpowiednio oznakowanej kopercie w Sekretariacie SP ZOZ w 

Sejnach, w terminie do dnia 27.03.2017 r.  do godz. 11.00, a kopię dołączyć do oferty. 

7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.  

8. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego 

postępowania.  

9. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem 

wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócił wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.  

14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

14.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie 

14.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

14.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących  

po stronie wykonawcy.  

14.4. 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 którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody 

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej.” 

 

 

Zmieniony pkt IX otrzymuje następujące brzmienie: 

 

IX „ WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. Kwota wadium wynosi  34.805,00 zł W przypadku składania ofert na poszczególne pakiety/części , kwota wadium jest sumą wadiów cząstkowych, 

wyszczególnionych poniżej. 



Numer 

pakietu 

Kwota wadium 

1 5.500,00 zł 

2 5.500,00 zł 

3 11.000,00 zł 

4 6.500,00 zł 

5 220,00 zł 

6 96,00 zł 

7 140,00 zł 

7a 50,00 zł 

8 660,00 zł 

9 2.300,00 zł 

10 39,00 zł 

11 1.400,00 zł 

12 1.400,00 zł 

 

  

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: 

1.6 pieniądzu, 

1.7 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym,  

1.8 gwarancjach bankowych, 

1.9 gwarancjach ubezpieczeniowych,  

1.10 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016, poz. 359 z późn. zm.). 

 

4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 95 9359 0002 0023 3310 2000 0002 (z dopiskiem jakiego 

postępowania dotyczy)  w terminie do dnia 27.03.2017 r. do godz. 11.00 – a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. 

 

5. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego.  

6. Wadium wniesione w jednej z form, o których mowa w ust. 3  należy złożyć w oddzielnej odpowiednio oznakowanej kopercie w Sekretariacie SP ZOZ 

w Sejnach, w terminie do dnia 27.03.2017 r.  do godz. 11.00, a kopię dołączyć do oferty. 

7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą.  

8. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z 

przedmiotowego postępowania.  

9. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  



10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z 

wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócił wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.  

14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie 

b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących  

po stronie wykonawcy.  

d. 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 którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody 

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej.” 

 

 


