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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:384526-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
2015/S 212-384526

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Osoba do kontaktów:
Agnieszka Gwóźdź-Kuzior, Katowice 40-038, POLSKA. Tel.:  +48 322002050.
Faks:  +48 322002060. E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 23.9.2015, 2015/S 184-333879)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:33141000, 33124131, 33696500, 33694000, 33192500, 38437100
Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
Paski odczynnikowe
Odczynniki laboratoryjne
Czynniki diagnostyczne
Probówki
Pipety
Zamiast:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla:
zadania nr 1 – w wysokości 36 000 PLN
zadania nr 2 – w wysokości 15 000 PLN
zadania nr 3 – w wysokości 3 000 PLN
zadania nr 4 – w wysokości 4 000 PLN
zadania nr 5 – w wysokości 300 PLN
Zadania nr 6 – w wysokości 900 PLN
zadania nr 7 – w wysokości 5 000 PLN
zadania nr 8 – w wysokości 8 000 PLN
zadania nr 9 – w wysokości 100 PLN
zadania nr 10 – w wysokości 4 000 PLN
zadania nr 11 – w wysokości 600 PLN
Zadania nr 12 – w wysokości 200 PLN
Zadania nr 13 – w wysokości 30 PLN
zadania nr 14 – w wysokości 200 PLN
zadania nr 15 – w wysokości 9 PLN
1.Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego tj. Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach NBP O/O Katowice nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000. Rachunek bankowy Zamawiającego jest
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rachunkiem nieoprocentowanym. Zaleca się umieszczenie dopisku – wadium dot. ZP-2380- 303-67/15 dla zadania nr
…………. ( Podać nr zadania na które składa się ofertę oraz wadium). Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie
do 30.10.2015 do godziny 12:00. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w
oznaczonym terminie tj. najpóźniej 30.10.2015 o godzinie 12:00 znajdzie się na koncie Zamawiającego.
Uwaga: Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (art. 45
ust. 7 ustawy Pzp). Z przepisu tego wynika jednoznacznie obowiązek bezgotówkowego rozliczenia wadium w drodze
przelewu bankowego. Przepis ten wyraźnie wyklucza dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego i to
niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, czy też
zupełnie innego banku. Przepis mówi o przelewie, a więc operacji bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie wadium
w formie gotówkowej na rachunek Zamawiającego jest niedopuszczalną formą zabezpieczenia oferty, co w konsekwencji
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
3. Wadium w innej formie niż w ppkt. 2 należy złożyć (oryginał) w siedzibie Zamawiającego tj. KWP w Katowicach
ul. J. Lompy 19, pokój 504 kasa – V piętro blok C najpóźniej 30.10.2015 do godziny 12:00 lub załączyć oryginał np.
gwarancji zapłaty wadium do oferty (oryginał gwarancji wadialnej załączony do oferty zostanie przekazana do kasy
Zamawiającego) dopuszczalne jest także po przybyciu do siedziby KWP zadzwonić do sekretariatu Wydziału Finansów
KWP w Katowicach i zgłosić zamiar złożenia gwarancji pod nr tel – 32 200 1303. Kasa jest czynna w pierwszy i
ostatni dzień miesiąca kalendarzowego oraz we wtorki w godzinach 11:00–13:00. Wadium ma zabezpieczać interes
Zamawiającego na okres wskazany w rozdz. VII SIWZ. Kserokopię gwarancji należy dołączyć do oferty. Brak kserokopii
dokumentu w ofercie nie spowoduje odrzucenia oferty.
4. Wadium zostanie zwrócone w trybie określonym
a) w art. 46 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,
b) w art. 46 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy,
c) w art.46 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
5. Zgodnie z art.46 ust 4 a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 lub
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, 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.
6. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium
wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi w pozycji zobowiązanego (Wykonawcy) wskazywać wszystkich
Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie lub lidera konsorcjum jako działającego w imieniu wszystkich
Wykonawców działających w konsorcjum.
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
30.10.2015 (11:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
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30.10.2015 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
30.10.2015 (12:30)
Powinno być:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla:
— zadania nr 1 – w wysokości 36 000 PLN,
— zadania nr 2 – w wysokości 15 000 PLN,
— zadania nr 3 – w wysokości 3 000 PLN,
— zadania nr 4 – w wysokości 4 000 PLN,
— zadania nr 5 – w wysokości 300 PLN,
— zadania nr 6 – w wysokości 900 PLN,
— zadania nr 7 – w wysokości 5 000 PLN,
— zadania nr 8 – w wysokości 8 000 PLN,
— zadania nr 9 – w wysokości 100 PLN,
— zadania nr 10 – w wysokości 4 000 PLN,
— zadania nr 11 – w wysokości 600 PLN,
— zadania nr 12 – w wysokości 200 PLN,
— zadania nr 13 – w wysokości 30 PLN,
— zadania nr 14 – w wysokości 200 PLN,
— zadania nr 15 – w wysokości 9 PLN.
1. Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego, tj. Komenda Wojewódzka Policji
w Katowicach NBP O/O Katowice nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000. Rachunek bankowy Zamawiającego jest
rachunkiem nieoprocentowanym. Zaleca się umieszczenie dopisku – wadium dot. ZP-2380- 303-67/15 dla zadania nr
…………. (podać nr zadania na które składa się ofertę oraz wadium). Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie
do 23.11.2015 do godziny 12:00. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w
oznaczonym terminie, tj. najpóźniej 23.11.2015 o godzinie 12:00 znajdzie się na koncie Zamawiającego.
Uwaga: wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (art. 45
ust. 7 ustawy Pzp). Z przepisu tego wynika jednoznacznie obowiązek bezgotówkowego rozliczenia wadium w drodze
przelewu bankowego. Przepis ten wyraźnie wyklucza dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego i to
niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, czy też
zupełnie innego banku. Przepis mówi o przelewie, a więc operacji bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie wadium
w formie gotówkowej na rachunek Zamawiającego jest niedopuszczalną formą zabezpieczenia oferty, co w konsekwencji
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
3. Wadium w innej formie niż w ppkt. 2 należy złożyć (oryginał) w siedzibie Zamawiającego, tj. KWP w Katowicach,
ul. J. Lompy 19, pokój 504 kasa – V piętro, blok C najpóźniej 23.11.2015 do godziny 12:00 lub załączyć oryginał np.
gwarancji zapłaty wadium do oferty (oryginał gwarancji wadialnej załączony do oferty zostanie przekazana do kasy
Zamawiającego) dopuszczalne jest także po przybyciu do siedziby KWP zadzwonić do sekretariatu Wydziału Finansów
KWP w Katowicach i zgłosić zamiar złożenia gwarancji pod nr tel +48 322001303. Kasa jest czynna w pierwszy i
ostatni dzień miesiąca kalendarzowego oraz we wtorki w godzinach 11:00–13:00. Wadium ma zabezpieczać interes
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Zamawiającego na okres wskazany w rozdz. VII SIWZ. Kserokopię gwarancji należy dołączyć do oferty. Brak kserokopii
dokumentu w ofercie nie spowoduje odrzucenia oferty.
4. Wadium zostanie zwrócone w trybie określonym:
a) w art. 46 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania;
b) w art. 46 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy;
c) w art.46 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
5. Zgodnie z art.46 ust 4 a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 lub
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, 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.
6. Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie
umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. Uwaga: w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium wnoszone
w formie innej niż w pieniądzu musi w pozycji zobowiązanego (Wykonawcy) wskazywać wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólnie o zamówienie lub lidera konsorcjum jako działającego w imieniu wszystkich Wykonawców
działających w konsorcjum.
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
20.11.2015 (11:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
23.11.2015 (12:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
23.11.2015 (12:30)


