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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58356-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Produkty farmaceutyczne
2018/S 027-058356

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi
ul. Wodociągowa 4
Opole
45-221
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Jarczewska
Tel.:  +48 775414241
E-mail: sekretariat@wszn.opole.pl 
Faks:  +48 775414237
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wszn.opole.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.wszn.opole.pl/1/strona-glowna-bip.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im .św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole
ul. Wodociągowa 4
Opole
45-221
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Jarczewska
E-mail: b.jarczewska@wszn.opole.pl 
Kod NUTS: PL52
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wszn.opole.pl/1/strona-glowna-bip.html

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

mailto:sekretariat@wszn.opole.pl
www.wszn.opole.pl
http://www.wszn.opole.pl/1/strona-glowna-bip.html
mailto:b.jarczewska@wszn.opole.pl
http://www.wszn.opole.pl/1/strona-glowna-bip.html
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Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa leków na SM
Numer referencyjny: P/3/2018

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków stosowanych w leczeniu stwardnienia rozsianego
do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Zespołu przy ul. Wodociągowej 4, 45-221 Opole.
Zakup i dostawa leków na SM.
2. Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia
- maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej
realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez
Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może
ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadku nietolerancji leku przez pacjenta.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki na stwardnienie rozsianeInterferon Interferon Beta 1a 30 mcg (6 mln j.m.) ampułka do podania
domięśniowego
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WSZN.

II.2.4) Opis zamówienia:
Jw.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia
- maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej
realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez
Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może
ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadku nietolerancji leku przez pacjenta.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WPŁATY WADIUIM W KWOCIE 10 500,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki na stwardnienie rozsianeInterferon Interferon Beta 1a 30 mcg (6 mln j.m.) ampułka do podania
domięśniowego
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WSZN.

II.2.4) Opis zamówienia:
Jw.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia
- maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej
realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez
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Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może
ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadku nietolerancji leku przez pacjenta.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WPŁATY WADIUIM W KWOCIE 10 500,00 ZŁ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki na stwardnienie rozsianeInterferon Interferon Beta-1b do podania podskórnego 0,3mg / 9,6 mln .j.m./
s.subst.+rozpuszcz
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WSZN.

II.2.4) Opis zamówienia:
Jw.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia
- maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej
realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez
Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może
ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadku nietolerancji leku przez pacjenta.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WPŁATY WADIUIM W KWOCIE 8 400,00 PLN.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki na stwardnienie rozsiane Octan Glatirameru do podania podskórnego 40mg x 12 ampułko strzykawka=1
opak.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WSZN.

II.2.4) Opis zamówienia:
Jw.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia
- maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej
realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez
Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może
ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadku nietolerancji leku przez pacjenta.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WPŁATY WADIUIM W KWOCIE 9 000,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki na stwardnienie rozsiane FINGOLIMOD 0,5 mg x 28 kaps.
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WSZN.

II.2.4) Opis zamówienia:
Jw.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia
- maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej
realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez
Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może
ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadku nietolerancji leku przez pacjenta.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WPŁATY WADIUIM W KWOCIE 16 100,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki na stwardnienie rozsiane NATALIZUMAB 300mg/15ml
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WSZN.

II.2.4) Opis zamówienia:
Jw.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia
- maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej
realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez
Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może
ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadku nietolerancji leku przez pacjenta.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WPŁATY WADIUIM W KWOCIE 4 700,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki na stwardnienie rozsiane Dimethyl fumarate 120 mg x 14 kaps.doj. twarde Dimethyl fumarate 240 mg x 56
kaps. doj. twarde
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WSZN.

II.2.4) Opis zamówienia:
Jw.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia
- maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej
realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez
Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może
ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadku nietolerancji leku przez pacjenta.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WPŁATY WADIUIM W KWOCIE 30 300,00 ZŁ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki na stwardnienie rozsiane Peginterferon beta-1a 63 mikrogramy 1 wstrzykiwacz + 94 mikrogramy 1
wstrzykiwacz Peginterferon beta-1a 125 mikrogram x 2 wstrzykiwacze
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WSZN.

II.2.4) Opis zamówienia:
Jw.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia
- maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej
realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez
Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może
ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadku nietolerancji leku przez pacjenta.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WPŁATY WADIUIM W KWOCIE 1 800,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki na stwardnienie rozsiane Teriflunomide 14mg x 28 tabl.powl.
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WSZN.

II.2.4) Opis zamówienia:
Jw.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia
- maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej
realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez
Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może
ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadku nietolerancji leku przez pacjenta.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WPŁATY WADIUIM W KWOCIE 2 300,00 PLN.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki na stwardnienie rozsiane Alemtuzumab 12mg/1,2 ml x 1 fiol., koncentrat do sporządzania roztworu do
infuzji
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Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka WSZN.

II.2.4) Opis zamówienia:
Jw.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający zastrzega, że podane w Załączniku nr 1A ilości leków są ilościami szacunkowymi zamówienia
- maksymalnymi leku (prawo opcji) nie stanowiąc tym samym zobowiązania Zamawiającego do pełnej
realizacji zawartej w wyniku postępowania umowy na dany pakiet, ani też podstawy do dochodzenia przez
Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości zamówienia, zamówienie to może
ulec zmniejszeniu o 30 % w przypadku nietolerancji leku przez pacjenta.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WPŁATY WADIUIM W KWOCIE 1 600,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Potwierdzenie posiadania uprawnień: w szczególności wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego
lub inny uprawniony podmiot - na prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z ustawa z dnia 6 .9.
2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008, nr 45, poz.271 z późn. zm.) w zakresie objętym zamówieniem
publicznym - tj. hurtowni farmaceutycznej do których w/w dokument jest wymagany przepisami prawa.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Art. 43 ust. 2b pjkt. 2 - skrócenie terminu spowodowane jest pilną potrzebą udzielenia zamówienia w związku z
unieważnieniem przetargu ogłoszone wcześniej w ustawowym terminie.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/02/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/02/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:00 pod adresem jak wyżej w budynku administracyjno -
hotelowym na I piętrze w dziale Administracyjno-Technicznym (DAT).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
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VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676 Warszawa
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwołań
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/02/2018


