
Dz.U./S S108
06/06/2015
195371-2015-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

1/2

06/06/2015 S108
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/2

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195371-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2015/S 108-195371

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Wydział Chemii, ul.
Pasteura 1, 02-093 Warszawa, Osoba do kontaktów: Joanna Olczak, Warszawa

00-927, POLSKA. Faks:  +48 228224880. E-mail: olczak@chem.uw.edu.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 19.5.2015, 2015/S 95-172082)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:38000000, 42122450, 38436500
Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
Pompy próżniowe
Mieszadła mechaniczne
Zamiast:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Dla części 1: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100),
Dla części 2: 900,00 PLN (słownie: dziewięćset złotych 00/100),
Dla części 3: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),
Dla części 4: 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100),
Dla części 5: 90,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100),
Dla części 6: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100),
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wykluczony wykonawca, który nie wniesie wadium.
3. Wadium może być wniesione w następujących formach:
3.1. pieniądzu,
3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3.3. gwarancjach bankowych,
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.5. 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. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie zamawiającego lub banku.
Zaleca się potwierdzenie kopi przelewu – za zgodność z oryginałem – zgodnie z zapisem art. 9 § 1 ust. 9 SIWZ.
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto zamawiającego:
Nazwa rachunku: Uniwersytet Warszawski
Adres Odbiorcy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Nazwa i adres banku: Bank Millennium S.A., ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
Nr konta bankowego: 12 1160 2202 0000 0001 5249 4191
IBAN: PL 12 1160 2202 0000 0001 5249 4191; Swift: BIGBPLPWXXX

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195371-2015:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172082-2015:TEXT:PL:HTML
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z podaniem numeru przetargu (na przelewach numer rachunku należy wpisać w sposób ciągły - bez spacji).
7. Wadium wniesione przelewem na konto UW uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli przed terminem składania
ofert konto zamawiającego będzie uznane kwotą wadium.
Powinno być:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
— dla części 1: 7 000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100),
— dla części 2: 900 PLN (słownie: dziewięćset złotych 00/100),
— dla części 3: 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),
— dla części 4: 6 000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100),
— dla części 5: 90 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100),
— dla części 6: 400 PLN (słownie: czterysta złotych 00/100).
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wykluczony wykonawca, który nie wniesie wadium.
3. Wadium może być wniesione w następujących formach:
3.1. pieniądzu;
3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3.3. gwarancjach bankowych;
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.5. 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.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium np. w kasie zamawiającego lub banku.
Zaleca się potwierdzenie kopi przelewu – za zgodność z oryginałem – zgodnie z zapisem art. 9 § 1 ust. 9 SIWZ.
5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto zamawiającego:
Nazwa rachunku: Uniwersytet Warszawski
Adres Odbiorcy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Nazwa i adres banku: Bank Millennium S.A., ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
nr konta bankowego: 12 1160 2202 0000 0001 5249 4191
IBAN: PL 12 1160 2202 0000 0001 5249 4191; Swift: BIGBPLPWXXX
z podaniem numeru przetargu (na przelewach numer rachunku należy wpisać w sposób ciągły – bez spacji).
7. Wadium wniesione przelewem na konto UW uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli przed terminem składania
ofert konto zamawiającego będzie uznane kwotą wadium.
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


