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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:156982-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Produkty farmaceutyczne
2018/S 071-156982

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

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 775414200
E-mail: przetargi@wszn.opole.pl 
Faks:  +48 775414237
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wszn.opole.pl

I.2) Wspólne zamówienie

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

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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:
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.

mailto:przetargi@wszn.opole.pl
www.wszn.opole.pl
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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.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 9 973 200.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI na stwardnienie rozsiane Interferon Beta 1a 44 mcg w 0,5 ml roztworu (12 mln j.m.) ampułka do podania
podskórnego
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 Szpitalna mieszcząca się w siedzibie Zespołu przy ul. Wodociągowej 4, 45-221 Opole.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1A.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Uzasadnienie do zastosowania 100 % kryterium ceny.Leki są artykułem o ustalonych standardach
jakościowych, które muszą zostać spełnione przed otrzymaniem zaświadczenia o dopuszczeniu do obrotu,
Zamawiający nie ponosi kosztów kolejnych faz istnienia przedmiotu dostawy, różnice polegają na zaoferowaniu
produktu o innej nazwie handlowej.Kosztem zamawiającego jest zakup oraz krótko czasowe przechowania.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI na stwardnienie rozsiane Interferon Beta 1a 30 mcg (6 mln j.m.) ampułka do podania domięśniowego
Część nr: 2
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna mieszcząca się w siedzibie Zespołu przy ul. Wodociągowej 4, 45-221 Opole.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1A.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Uzasadnienie do zastosowania 100 % kryterium ceny.Leki są artykułem o ustalonych standardach
jakościowych, które muszą zostać spełnione przed otrzymaniem zaświadczenia o dopuszczeniu do obrotu,
Zamawiający nie ponosi kosztów kolejnych faz istnienia przedmiotu dostawy, różnice polegają na zaoferowaniu
produktu o innej nazwie handlowej.Kosztem zamawiającego jest zakup oraz krótko czasowe przechowania.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI na stwardnienie rozsiane 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 Szpitalna mieszcząca się w siedzibie Zespołu przy ul. Wodociągowej 4, 45-221 Opole.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1A.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Uzasadnienie do zastosowania 100 % kryterium ceny.Leki są artykułem o ustalonych standardach
jakościowych, które muszą zostać spełnione przed otrzymaniem zaświadczenia o dopuszczeniu do obrotu,
Zamawiający nie ponosi kosztów kolejnych faz istnienia przedmiotu dostawy, różnice polegają na zaoferowaniu
produktu o innej nazwie handlowej.Kosztem zamawiającego jest zakup oraz krótko czasowe przechowania.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI na stwardnienie rozsiane Octan Glatirameru do podania podskórnego
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 Szpitalna mieszcząca się w siedzibie Zespołu przy ul. Wodociągowej 4, 45-221 Opole.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1A.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Uzasadnienie do zastosowania 100 % kryterium ceny.Leki są artykułem o ustalonych standardach
jakościowych, które muszą zostać spełnione przed otrzymaniem zaświadczenia o dopuszczeniu do obrotu,
Zamawiający nie ponosi kosztów kolejnych faz istnienia przedmiotu dostawy, różnice polegają na zaoferowaniu
produktu o innej nazwie handlowej.Kosztem zamawiającego jest zakup oraz krótko czasowe przechowania.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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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
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna mieszcząca się w siedzibie Zespołu przy ul. Wodociągowej 4, 45-221 Opole.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1A.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Uzasadnienie do zastosowania 100 % kryterium ceny.Leki są artykułem o ustalonych standardach
jakościowych, które muszą zostać spełnione przed otrzymaniem zaświadczenia o dopuszczeniu do obrotu,
Zamawiający nie ponosi kosztów kolejnych faz istnienia przedmiotu dostawy, różnice polegają na zaoferowaniu
produktu o innej nazwie handlowej.Kosztem zamawiającego jest zakup oraz krótko czasowe przechowania.

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 Szpitalna mieszcząca się w siedzibie Zespołu przy ul. Wodociągowej 4, 45-221 Opole.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1A.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
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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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Uzasadnienie do zastosowania 100 % kryterium ceny.Leki są artykułem o ustalonych standardach
jakościowych, które muszą zostać spełnione przed otrzymaniem zaświadczenia o dopuszczeniu do obrotu,
Zamawiający nie ponosi kosztów kolejnych faz istnienia przedmiotu dostawy, różnice polegają na zaoferowaniu
produktu o innej nazwie handlowej.Kosztem zamawiającego jest zakup oraz krótko czasowe przechowania.

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 Szpitalna mieszcząca się w siedzibie Zespołu przy ul. Wodociągowej 4, 45-221 Opole.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1A.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Uzasadnienie do zastosowania 100 % kryterium ceny.Leki są artykułem o ustalonych standardach
jakościowych, które muszą zostać spełnione przed otrzymaniem zaświadczenia o dopuszczeniu do obrotu,
Zamawiający nie ponosi kosztów kolejnych faz istnienia przedmiotu dostawy, różnice polegają na zaoferowaniu
produktu o innej nazwie handlowej.Kosztem zamawiającego jest zakup oraz krótko czasowe przechowania.
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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 Szpitalna mieszcząca się w siedzibie Zespołu przy ul. Wodociągowej 4, 45-221 Opole.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1A.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Uzasadnienie do zastosowania 100 % kryterium ceny.Leki są artykułem o ustalonych standardach
jakościowych, które muszą zostać spełnione przed otrzymaniem zaświadczenia o dopuszczeniu do obrotu,
Zamawiający nie ponosi kosztów kolejnych faz istnienia przedmiotu dostawy, różnice polegają na zaoferowaniu
produktu o innej nazwie handlowej.Kosztem zamawiającego jest zakup oraz krótko czasowe przechowania.

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 Szpitalna mieszcząca się w siedzibie Zespołu przy ul. Wodociągowej 4, 45-221 Opole.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1A.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Uzasadnienie do zastosowania 100 % kryterium ceny.Leki są artykułem o ustalonych standardach
jakościowych, które muszą zostać spełnione przed otrzymaniem zaświadczenia o dopuszczeniu do obrotu,
Zamawiający nie ponosi kosztów kolejnych faz istnienia przedmiotu dostawy, różnice polegają na zaoferowaniu
produktu o innej nazwie handlowej.Kosztem zamawiającego jest zakup oraz krótko czasowe przechowania.

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
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 Szpitalna mieszcząca się w siedzibie Zespołu przy ul. Wodociągowej 4, 45-221 Opole.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1A.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Uzasadnienie do zastosowania 100 % kryterium ceny.Leki są artykułem o ustalonych standardach
jakościowych, które muszą zostać spełnione przed otrzymaniem zaświadczenia o dopuszczeniu do obrotu,
Zamawiający nie ponosi kosztów kolejnych faz istnienia przedmiotu dostawy, różnice polegają na zaoferowaniu
produktu o innej nazwie handlowej.Kosztem zamawiającego jest zakup oraz krótko czasowe przechowania.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 027-058356

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 7

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
05/03/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
PGF URTICA Sp. z o.o.
Wrocław
54-613
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Łódź
91-342
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:58356-2018:TEXT:PL:HTML
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Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 031 200.00 PLN
Najtańsza oferta: 3 029 946.26 PLN / Najdroższa oferta: 3 029 946.26 PLN brana pod uwagę

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
nie dotyczy
nie dotyczy
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/04/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

