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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:382673-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego
2017/S 187-382673

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Warszawa
02-326
Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Janiszewska
E-mail: p.janiszewska@zzpprzymz.pl 
Faks:  +48 228833513
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzpprzymz.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Leki antyretrowirusowe z dostawą do magazynu depozytowego część 1 – 15.
Numer referencyjny: ZZP- 77/17

II.1.2) Główny kod CPV
33651400

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków antyretrowirusowych do magazynu depozytowego:
1 Atazanavir/Cobicistat 300/150 mg tabletki 30 szt.
2 Atazanavir 200 mg kapsułki 60 szt.

mailto:p.janiszewska@zzpprzymz.pl
www.zzpprzymz.pl
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3 Lopinavir/Ritonavir 80/20 mg roztwór doustny 5 butelek 60 ml
4 Lopinavir/Ritonavir 100/25mg tabletki 60 szt.
5 Nevirapine 50 mg/5ml zawiesina doustna 1 butelka 240 ml
6 Abacavir/Lamivudine 600/300 mg tabletki 30 szt.
7 Darunavir 800 mg tabletki 30 szt.
8 Atazanavir 300 mg kapsułki 30 szt. albo 60 szt
9 Ritonavir 100 mg tabletki 30 szt.
10 Lopinavir/Ritonavir 200/50 mg tabletki 120 szt.
11 Efavirenz 600 mg tabletki 30 szt.
12 Nevirapine 200 mg albo 400 mg tabletki 60 szt. albo 30 szt.
13 Nevirapine 200 mg tabletki 60 szt.
14 Tenofovir disoproxil 245 mg tabletki 30 szt.
15 Lamivudine 150 mg tabletki 60 szt.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 545 898.00 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Atazanavir/Cobicistat
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z rozdzielnikiem, który stanowi załącznik do SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
NR CZĘŚCI 1
NAZWA MIĘDZYNARODOWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Atazanavir/Cobicistat
MOC: 300/150 mg
POSTAĆ FARM.: tabletki
WIELKOŚĆ OPAK.: 30 szt.
Wielkość zakupu: 700 opakowań
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach obcojęzycznych
z tym że, do każdego opakowania Wykonawca musi dostarczyć ulotkę przetłumaczoną na język polski, co
najmniej jedną instrukcję w języku polskim załączoną do opakowania zbiorczego dotyczącą magazynowania
i przechowywania przedmiotu zamówienia, kopię zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na zwolnienie w całości albo w części z obowiązku
sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do opakowania w języku polskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wymiana leku / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Wykonanie zamówienia przy udziale osób niepełnosprawnych / Waga: 5
Cena - Waga: 60
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu produktów leczniczych, jednak nie więcej niż o
20 % przedmiotu zamówienia:
w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia
lub
w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród
pacjentów.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Atazanavir
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z rozdzielnikiem, który stanowi załącznik do SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
NR CZĘŚCI: 2
NAZWA MIĘDZYNARODOWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Atazanavir
MOC: 200 mg
POSTAĆ FARM.: kapsułki
WIELKOŚĆ OPAK.: 60 szt.
Wielkość zakupu: 10 opakowań
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach obcojęzycznych
z tym że, do każdego opakowania Wykonawca musi dostarczyć ulotkę przetłumaczoną na język polski, co
najmniej jedną instrukcję w języku polskim załączoną do opakowania zbiorczego dotyczącą magazynowania
i przechowywania przedmiotu zamówienia, kopię zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na zwolnienie w całości albo w części z obowiązku
sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do opakowania w języku polskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wymiana leku / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Wykonanie zamówienia przy udziale osób niepwłnosprawnych / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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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Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu produktów leczniczych, jednak nie więcej niż o
20 % przedmiotu zamówienia:
w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia
lub
w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród
pacjentów.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Lopinavir/Ritonavir
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z rozdzielnikiem, który stanowi załącznik do SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
NR CZĘŚCI: 3
NAZWA MIĘDZYNARODOWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Lopinavir/Ritonavir
MOC: 80/20 mg
POSTAĆ FARM.: roztwór doustny
WIELKOŚĆ OPAK.: 5 butelek 60 ml
Wielkość zakupu: 30 opakowań
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach obcojęzycznych
z tym że, do każdego opakowania Wykonawca musi dostarczyć ulotkę przetłumaczoną na język polski, co
najmniej jedną instrukcję w języku polskim załączoną do opakowania zbiorczego dotyczącą magazynowania
i przechowywania przedmiotu zamówienia, kopię zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na zwolnienie w całości albo w części z obowiązku
sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do opakowania w języku polskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wymiana leku / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Wykonanie zamówienia przy udziale osób niepełnosprawnych / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu produktów leczniczych, jednak nie więcej niż o
20 % przedmiotu zamówienia:
w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia
lub
w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród
pacjentów.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Lopinavir/Ritonavir
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z rozdzielnikiem, który stanowi załącznik do SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
NR CZĘŚCI: 4
NAZWA MIĘDZYNARODOWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Lopinavir/Ritonavir
MOC: 100/25 mg
POSTAĆ FARM.: tabletki
WIELKOŚĆ OPAK.: 60 szt.
Wielkość zakupu: 40 opakowań
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach obcojęzycznych
z tym że, do każdego opakowania Wykonawca musi dostarczyć ulotkę przetłumaczoną na język polski, co
najmniej jedną instrukcję w języku polskim załączoną do opakowania zbiorczego dotyczącą magazynowania
i przechowywania przedmiotu zamówienia, kopię zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na zwolnienie w całości albo w części z obowiązku
sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do opakowania w języku polskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wymiana leku / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Wykonanie zamówienie przy udziale osób niepełnosprawych / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu produktów leczniczych, jednak nie więcej niż o
20 % przedmiotu zamówienia:
w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia
lub
w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród
pacjentów.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Nevirapine
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33651400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z rozdzielnikiem, który stanowi załącznik do SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
NR CZĘŚCI: 5
NAZWA MIĘDZYNARODOWA PRODUKTU LECZNICZEGO:Nevirapine
MOC: 50 mg/ 5 ml
POSTAĆ FARM.: zawiesina doustna
WIELKOŚĆ OPAK.: 1 butelka 240 ml
Wielkość zakupu: 50 opakowań
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach obcojęzycznych
z tym że, do każdego opakowania Wykonawca musi dostarczyć ulotkę przetłumaczoną na język polski, co
najmniej jedną instrukcję w języku polskim załączoną do opakowania zbiorczego dotyczącą magazynowania
i przechowywania przedmiotu zamówienia, kopię zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na zwolnienie w całości albo w części z obowiązku
sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do opakowania w języku polskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wymiana leku / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Wykonanie zamówienie przy udziale osób niepełnosprawych / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu produktów leczniczych, jednak nie więcej niż o
20 % przedmiotu zamówienia:
w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia
lub
w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród
pacjentów.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Abacavir/Lamivudine
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z rozdzielnikiem, który stanowi załącznik do SIWZ.
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II.2.4) Opis zamówienia:
NR CZĘŚCI: 6
NAZWA MIĘDZYNARODOWA PRODUKTU LECZNICZEGO:Abacavir/Lamivudine
MOC: 600/300 mg
POSTAĆ FARM.: tabletki
WIELKOŚĆ OPAK.: 30 szt.
Wielkość zakupu: 2400 opakowań
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach obcojęzycznych
z tym że, do każdego opakowania Wykonawca musi dostarczyć ulotkę przetłumaczoną na język polski, co
najmniej jedną instrukcję w języku polskim załączoną do opakowania zbiorczego dotyczącą magazynowania
i przechowywania przedmiotu zamówienia, kopię zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na zwolnienie w całości albo w części z obowiązku
sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do opakowania w języku polskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wymiana leku / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Wykonanie zamówienie przy udziale osób niepełnosprawych / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu produktów leczniczych, jednak nie więcej niż o
20 % przedmiotu zamówienia:
w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia
lub
w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród
pacjentów.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Darunavir
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z rozdzielnikiem, który stanowi załącznik do SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
NR CZĘŚCI: 7
NAZWA MIĘDZYNARODOWA PRODUKTU LECZNICZEGO:Darunavir
MOC: 800 mg
POSTAĆ FARM.: tabletki
WIELKOŚĆ OPAK.: 30 szt.
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Wielkość zakupu: 2000 opakowań
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach obcojęzycznych
z tym że, do każdego opakowania Wykonawca musi dostarczyć ulotkę przetłumaczoną na język polski, co
najmniej jedną instrukcję w języku polskim załączoną do opakowania zbiorczego dotyczącą magazynowania
i przechowywania przedmiotu zamówienia, kopię zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na zwolnienie w całości albo w części z obowiązku
sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do opakowania w języku polskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wymiana leku / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Wykonanie zamówienie przy udziale osób niepełnosprawych / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu produktów leczniczych, jednak nie więcej niż o
20 % przedmiotu zamówienia:
w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia
lub
w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród
pacjentów.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
A) Atazanavir tzn. 600 opakowań (30 szt.) albo b) Atazanavir tzn. 300 opakowań (60 szt.)
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z rozdzielnikiem, który stanowi załącznik do SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
NR CZĘŚCI: 8
NAZWA MIĘDZYNARODOWA PRODUKTU LECZNICZEGO:Atazanavir
MOC: 300 mg
POSTAĆ FARM.: kapsułki
WIELKOŚĆ OPAK.: 30 szt.
Wielkość zakupu: 600 opakowań
albo
WIELKOŚĆ OPAK.: 60 szt.
Wielkość zakupu: 300 opakowań
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach obcojęzycznych
z tym że, do każdego opakowania Wykonawca musi dostarczyć ulotkę przetłumaczoną na język polski, co
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najmniej jedną instrukcję w języku polskim załączoną do opakowania zbiorczego dotyczącą magazynowania
i przechowywania przedmiotu zamówienia, kopię zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na zwolnienie w całości albo w części z obowiązku
sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do opakowania w języku polskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wymiana leku / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Wykonanie zamówienie przy udziale osób niepełnosprawych / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu produktów leczniczych, jednak nie więcej niż o
20 % przedmiotu zamówienia:
w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia
lub
w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród
pacjentów.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ritonavir
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z rozdzielnikiem, który stanowi załącznik do SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
NR CZĘŚCI: 9
NAZWA MIĘDZYNARODOWA PRODUKTU LECZNICZEGO:Ritonavir
MOC: 100 mg
POSTAĆ FARM.: tabletki
WIELKOŚĆ OPAK.: 30 szt.
Wielkość zakupu: 7000 opakowań
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach obcojęzycznych
z tym że, do każdego opakowania Wykonawca musi dostarczyć ulotkę przetłumaczoną na język polski, co
najmniej jedną instrukcję w języku polskim załączoną do opakowania zbiorczego dotyczącą magazynowania
i przechowywania przedmiotu zamówienia, kopię zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na zwolnienie w całości albo w części z obowiązku
sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do opakowania w języku polskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryterium jakości - Nazwa: Wymiana leku / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Wykonanie zamówienie przy udziale osób niepełnosprawych / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu produktów leczniczych, jednak nie więcej niż o
20 % przedmiotu zamówienia:
w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia
lub
w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród
pacjentów.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Lopinavir/Ritonavir
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z rozdzielnikiem, który stanowi załącznik do SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
NR CZĘŚCI: 10
NAZWA MIĘDZYNARODOWA PRODUKTU LECZNICZEGO:Lopinavir/Ritonavir
MOC: 200/50 mg
POSTAĆ FARM.: tabletki
WIELKOŚĆ OPAK.: 120 szt.
Wielkość zakupu: 3700 opakowań
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach obcojęzycznych
z tym że, do każdego opakowania Wykonawca musi dostarczyć ulotkę przetłumaczoną na język polski, co
najmniej jedną instrukcję w języku polskim załączoną do opakowania zbiorczego dotyczącą magazynowania
i przechowywania przedmiotu zamówienia, kopię zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na zwolnienie w całości albo w części z obowiązku
sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do opakowania w języku polskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wymiana leku / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Wykonanie zamówienie przy udziale osób niepełnosprawych / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie



Dz.U./S S187
29/09/2017
382673-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 11 / 21

29/09/2017 S187
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

11 / 21

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu produktów leczniczych, jednak nie więcej niż o
20 % przedmiotu zamówienia:
w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia
lub
w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród
pacjentów.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Efavirenz
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z rozdzielnikiem, który stanowi załącznik do SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
NR CZĘŚCI: 11
NAZWA MIĘDZYNARODOWA PRODUKTU LECZNICZEGO:Efavirenz
MOC: 600 mg
POSTAĆ FARM.: tabletki
WIELKOŚĆ OPAK.: 30 szt.
Wielkość zakupu: 400 opakowań
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach obcojęzycznych
z tym że, do każdego opakowania Wykonawca musi dostarczyć ulotkę przetłumaczoną na język polski, co
najmniej jedną instrukcję w języku polskim załączoną do opakowania zbiorczego dotyczącą magazynowania
i przechowywania przedmiotu zamówienia, kopię zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na zwolnienie w całości albo w części z obowiązku
sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do opakowania w języku polskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wymiana leku / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Wykonanie zamówienie przy udziale osób niepełnosprawych / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu produktów leczniczych, jednak nie więcej niż o
20 % przedmiotu zamówienia:
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w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia
lub
w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród
pacjentów.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Nevirapine
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z rozdzielnikiem, który stanowi załącznik do SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
NR CZĘŚCI: 12
NAZWA MIĘDZYNARODOWA PRODUKTU LECZNICZEGO:Nevirapine
MOC: 200 mg albo 400 mg
POSTAĆ FARM.: tabletki
WIELKOŚĆ OPAK.: 60 szt. albo 30 szt.
Wielkość zakupu: 900 opakowań
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach obcojęzycznych
z tym że, do każdego opakowania Wykonawca musi dostarczyć ulotkę przetłumaczoną na język polski, co
najmniej jedną instrukcję w języku polskim załączoną do opakowania zbiorczego dotyczącą magazynowania
i przechowywania przedmiotu zamówienia, kopię zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na zwolnienie w całości albo w części z obowiązku
sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do opakowania w języku polskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wymiana leku / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Wykonanie zamówienie przy udziale osób niepełnosprawych / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu produktów leczniczych, jednak nie więcej niż o
20 % przedmiotu zamówienia:
w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia
lub
w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród
pacjentów.

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Nevirapine
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z rozdzielnikiem, który stanowi załącznik do SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
NR CZĘŚCI: 13
NAZWA MIĘDZYNARODOWA PRODUKTU LECZNICZEGO:Nevirapine
MOC: 200 mg
POSTAĆ FARM.: tabletki
WIELKOŚĆ OPAK.: 60 szt.
Wielkość zakupu: 50 opakowań
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach obcojęzycznych
z tym że, do każdego opakowania Wykonawca musi dostarczyć ulotkę przetłumaczoną na język polski, co
najmniej jedną instrukcję w języku polskim załączoną do opakowania zbiorczego dotyczącą magazynowania
i przechowywania przedmiotu zamówienia, kopię zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na zwolnienie w całości albo w części z obowiązku
sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do opakowania w języku polskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wymiana leku / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Wykonanie zamówienie przy udziale osób niepełnosprawych / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu produktów leczniczych, jednak nie więcej niż o
20 % przedmiotu zamówienia:
w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia
lub
w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród
pacjentów.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Tenofovir disoproxil
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z rozdzielnikiem, który stanowi załącznik do SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
NR CZĘŚCI: 14
NAZWA MIĘDZYNARODOWA PRODUKTU LECZNICZEGO:Tenofovir disoproxil
MOC: 245 mg
POSTAĆ FARM.: tabletki
WIELKOŚĆ OPAK.: 30 szt.
Wielkość zakupu: 500 opakowań
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach obcojęzycznych
z tym że, do każdego opakowania Wykonawca musi dostarczyć ulotkę przetłumaczoną na język polski, co
najmniej jedną instrukcję w języku polskim załączoną do opakowania zbiorczego dotyczącą magazynowania
i przechowywania przedmiotu zamówienia, kopię zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na zwolnienie w całości albo w części z obowiązku
sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do opakowania w języku polskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wymiana leku / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Wykonanie zamówienie przy udziale osób niepełnosprawych / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu produktów leczniczych, jednak nie więcej niż o
20 % przedmiotu zamówienia:
w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia
lub
w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród
pacjentów.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Lamivudine
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zgodnie z rozdzielnikiem, który stanowi załącznik do SIWZ.

II.2.4) Opis zamówienia:
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NR CZĘŚCI: 15
NAZWA MIĘDZYNARODOWA PRODUKTU LECZNICZEGO:Lamivudine
MOC: 150 mg
POSTAĆ FARM.: tabletki
WIELKOŚĆ OPAK.: 60 szt.
Wielkość zakupu: 600 opakowań
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia w opakowaniach obcojęzycznych
z tym że, do każdego opakowania Wykonawca musi dostarczyć ulotkę przetłumaczoną na język polski, co
najmniej jedną instrukcję w języku polskim załączoną do opakowania zbiorczego dotyczącą magazynowania
i przechowywania przedmiotu zamówienia, kopię zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na zwolnienie w całości albo w części z obowiązku
sporządzenia oznakowania opakowania i ulotki dołączanej do opakowania w języku polskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Wymiana leku / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Wykonanie zamówienie przy udziale osób niepełnosprawych / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakupu produktów leczniczych, jednak nie więcej niż o
20 % przedmiotu zamówienia:
w przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia
lub
w przypadku powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczególności zmiany zapotrzebowania wśród
pacjentów.

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: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 103-205264

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: 1

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:205264-2017:TEXT:PL:HTML
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Nazwa:
Atazanavir/Cobicistat

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2

Nazwa:
Atazanavir

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3

Nazwa:
Lopinavir/Ritonavir

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 4

Nazwa:
Lopinavir/Ritonavir

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 5

Nazwa:
Nevirapine

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
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Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Część nr: 6

Nazwa:
Abacavir/Lamivudine

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
25/08/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
PGF URTICA SP. Z O.O.
KRZEMIENIECKA 120
WROCŁAW
54-613
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 110 400.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 7

Nazwa:
Darunavir

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 8

Nazwa:
A) Atazanavir tzn. 600 opakowań (30 szt.) albo b) Atazanavir tzn. 300 opakowań (60 szt.)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
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V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 9

Nazwa:
Ritonavir

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 10

Nazwa:
Lopinavir/Ritonavir

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 11

Nazwa:
Efavirenz

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
01/09/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
KOMTUR POLSKA SP. Z O.O.
PUŁAWSKA 405A
WARSZAWA
02-801
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Polska
Kod NUTS: PL613
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 215 498.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 12

Nazwa:
Nevirapine

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 13

Nazwa:
Nevirapine

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 14

Nazwa:
Tenofovir disoproxil

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3

Część nr: 15

Nazwa:
Lamivudine

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
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25/08/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
NEUCA S.A.
SZOSA BYDGOSKA 58
TORUŃ
87-100
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
FARMADA TRANSPORT SP. Z O.O.
Szosa Bydgoska 58
TORUŃ
87-100
Polska
Kod NUTS: PL613
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
NEUCA LOGISTYKA SP. Z O.O.
ul. Szosa Bydgoska 58
TORUŃ
87-100
Polska
Kod NUTS: PL613
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 220 000.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

Zamawiający wymaga wniesienia wadium – zgodnie z wymaganiami w SIWZ.
Zamawiający stosuje zapisy art. 29 ust 4 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 24aa ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp i
art. 134 ust. 6 pkt 3.
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Zamawiający na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia będzie żądał dokumentów o których mowa w §
5 oraz w § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców na podstawie przesłanek wynikających z art. 24 ust. 1
oraz z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Szczegółowe informacje dot. warunków udziału zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.
zm).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/09/2017

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

