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ZP/59-1/2019         Warszawa dnia, 28.11.2019 r. 

 

 

DO WYKONAWCÓW 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na 

ZP/59/2019: Dostawa produktów leczniczych (insuliny i płyny infuzyjne) na potrzeby pacjentów 

Stołecznego Centrum Opiekuńczo -Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie. 

 

SPROSTOWANIE TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

Publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w sposób następujący: 

 

Zamawiający poprawia oczywiste omyłki: 

 

I. SIWZ 

ROZDZIAŁ XIII 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT I OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

Było: 

 

 

Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze Spółka z o.o. 

Oferta na zamówienie pn.: 

Dostawa produktów leczniczych (insuliny i płyny infuzyjne) na potrzeby pacjentów 

Stołecznego Centrum Opiekuńczo -Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie. 

- nie otwierać przed dniem 05.11.2019r.  r. godz. 12:00  –  

ZNAK SPRAWY: ZP/59/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biuro@scol.warszawa.pl
mailto:biuro@scol.warszawa.pl
http://www.scol.warszawa.pl/


Jest: 

 

 

Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze Spółka z o.o. 

Oferta na zamówienie pn.: 

Dostawa produktów leczniczych (insuliny i płyny infuzyjne) na potrzeby pacjentów 

Stołecznego Centrum Opiekuńczo -Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie. 

- nie otwierać przed dniem 05.12.2019r.  r. godz. 12:00    

ZNAK SPRAWY: ZP/59/2019 

 

 

 

ROZDZIAŁ XV 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

Było: 

 

1. Ofertę należy złożyć do dnia  05.11.2019 r. do godziny 11:30  na adres:  

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. ul. Szubińska 4;  01-958 Warszawa 

 – Sekretariat Zarządu. 

Oferty można składa osobiście  w dni robocze w godzinach od 8:30 do 15:00, bądź przesłać na 

adres Zamawiającego.  

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu dnia 05.11.2019 r. o godz. 12:00 w Stołecznym Centrum 

Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. ul. Szubińska 4 w Warszawie - Dział Zamówień Publicznych. 

 

Jest: 

3. Ofertę należy złożyć do dnia  05.12.2019 r. do godziny 11:30  na adres:  

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. ul. Szubińska 4;  01-958 Warszawa 

 – Sekretariat Zarządu. 

Oferty można składa osobiście  w dni robocze w godzinach od 8:30 do 15:00, bądź przesłać na 

adres Zamawiającego.  

4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu dnia 05.12.2019 r. o godz. 12:00 w Stołecznym Centrum 

Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. ul. Szubińska 4 w Warszawie - Dział Zamówień Publicznych. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROZDZIAŁ XI  

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Ust. 4 

Było: 

4.Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych 

instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu elektronicznego oryginalnego, podpisanego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument wadialny powinien być wystawiony na 

Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, 

nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument gwarancji 

bankowej powinien wskazywać wszystkie przesłanki zatrzymania wadium wskazane w art. 46 ust. 

4a i 5 Pzp. 

Jest: 

4.Dokument wadialny powinien być wystawiony na Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji, 

mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne 

żądanie Zamawiającego. Dokument gwarancji bankowej powinien wskazywać wszystkie 

przesłanki zatrzymania wadium wskazane w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 

 

II. OGŁOSZENIE: 

Zamawiający dokonuje zmiany streści ogłoszenia dotyczącą wniesienia wadium jw.: 

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium. (zmiana ogłoszenia w załączeniu) 

 

Zamawiający informuję, że zmiana treści ogłoszenia nie jest istotna i nie wpływa 

na zmianę terminu.  

 

 

 
ZATWIERDZIŁ: 

Barbara Misińska Zbigniew Trzeciak 

Prezes Zarządu  Członek Zarządu 

(podpisy na oryginale) 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 
- strona: https://www.scol.warszawa.pl/przetargi 
- a/a. 

https://www.scol.warszawa.pl/przetargi


Ogłoszenie nr 540259188-N-2019 z dnia 28-11-2019 r.  

Warszawa: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  

Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 628445-N-2019  

Data: 27/11/2019  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 14661326400000, ul. ul. 

Mehoffera  72/74, 03-131  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 811 06 88, e-mail 

przetargi@scol.warszawa.pl, faks 22 811 06 88.  

Adres strony internetowej (url):  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 1.2  

 

W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości: Pakiet 1 insuliny: 1 000,00 zł Pakiet 2 płyny infuzyjne: 700,00 

zł W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet, wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w 

wysokości sumy przypisanych wadiów dla poszczególnych pakietów. (np. gdy wykonawca będzie składał ofertę na 

pakiet 1 i 2 zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 700,00 zł) 3. Wadium może być wnoszone w jednej 

lub kilku 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. z 20018r., poz. 110, 650, 1000, 1669). 4. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie 

bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu elektronicznego oryginalnego, 

podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument wadialny powinien być wystawiony na 

Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego 

na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument gwarancji bankowej powinien wskazywać wszystkie 

przesłanki zatrzymania wadium wskazane w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 5. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść 

przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 96 1240 6074 1111 0000 4999 2025 z podaniem tytułu: „wadium 

w przetargu nieograniczonym na dostawę produktów leczniczych (insuliny, płyny infuzyjne) na potrzeby pacjentów 

SCOL” bądź w inny sposób jednoznacznie identyfikować postępowanie, którego wadium to dotyczy. 6. Wadium 

należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą 

przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek 

Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew i zaksięgował na rachunku Zamawiającego przed upływem 



terminu składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniężna wnosi się wraz z ofertą w sposób przewidziany dla 

oferty. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 

lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie dokonane niezwłocznie 

po podpisaniu umowy na dostawę przedmiotu zamówienia. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 

jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, 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. 9. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego 

oferta została wybrana: 9.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie; 9.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 9.3. zawarcie 

umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Każdy Wykonawca zobowiązany 

jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości: Pakiet 1 insuliny: 1 000,00 zł Pakiet 2 płyny 

infuzyjne: 700,00 zł W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet, wykonawca zobowiązany jest do 

wniesienia wadium w wysokości sumy przypisanych wadiów dla poszczególnych pakietów. (np. gdy wykonawca 

będzie składał ofertę na pakiet 1 i 2 zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 700,00 zł) 3. Wadium może 

być wnoszone w jednej lub kilku 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. z 20018r., poz. 110, 650, 1000, 1669). 4.Dokument wadialny powinien 

być wystawiony na Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, 

nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument gwarancji bankowej powinien 

wskazywać wszystkie przesłanki zatrzymania wadium wskazane w art. 46 ust. 4a i 5 Pzp. 5. Wadium w formie 

pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 96 1240 6074 1111 0000 4999 2025 z 

podaniem tytułu: „wadium w przetargu nieograniczonym na dostawę produktów leczniczych (insuliny, płyny 

infuzyjne) na potrzeby pacjentów SCOL” bądź w inny sposób jednoznacznie identyfikować postępowanie, którego 

wadium to dotyczy. 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium 

w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank 

prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew i zaksięgował na rachunku 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium w innej formie niż pieniężna wnosi się wraz z 

ofertą w sposób przewidziany dla oferty. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po 

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 

zostanie dokonane niezwłocznie po podpisaniu umowy na dostawę przedmiotu zamówienia. 8. Zamawiający 

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 

3 i 3a ustawy Pzp, 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. 9. Zamawiający zatrzymuje również wadium 

wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 9.1. odmówił podpisania umowy w sprawie 



zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 9.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy; 9.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

 


