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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Ełk: dostawa leków, środków farmaceutycznych oraz materiałów opatrunkowych i szewnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, woj. 
warmińsko-mazurskie, tel. 087 621 96 50, faks 087 621 96 33.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.promedica.elk.com.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: PRO-MEDICA w włeku Sp.z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa leków, środków 
farmaceutycznych oraz materiałów opatrunkowych i szewnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET 1 - LEKI IX 
CPV 33600000-6 0 0 1 AMANTADINE H/CH 0,1 G X 50 TABL OP. 2 2 AMANTADINE 
SULFATE 0,1 G X 30 TABL OP. 2 3 AMBROXOL 0,0075 G/1 ML FL 100 ML FL. 20 4 
AMILORID 5 MG/HYDROCHLOROTIAZIDE 50 MG X 50 TABL OP. 20 5 AMPICILLIN 1 
G/SULBACTAM 500 MG FIOL (1,5 G) FIOL 50 6 BARIUM SULFURICUM ZAWIESINA 200 
G/200 ML FL FL. 160 7 CEFUROXIME AXETIL 0,5 G X 10 TABL OP. 15 8 
COLECALCIFEROL 0,5 MG/1 ML = 20000 J.M. KROPLE 10 ML FL. 6 9 
CYANOCOBALAMIN 1 MG/2 ML X 5 AMP OP. 5 10 DETREOMYCYNA SUB. REC. 10 G OP. 
15 11 DWUWODOROFOSFORAN SODU 14 G/WODOROFOSFORAN SODU 5 G 150 ML 
WLEWKA DOODBYTNICZA FL. 130 12 FENPIVERINIUM BROMIDE 0,1 
MG/METAMIZOLE SODIUM 2,5 G/PITOFENONE H/CH 10 MG 5 ML X 10 AMP. OP. 6 13 
GLUCAGON 1 MG FIOL + ROZP. 1 ML W STRZYKAWCE ZESTAW 4 14 HYDROXYZINE 
H/CH 0,1 G/2 ML X 5 AMP OP. 80 15 INTERAKTYWNY HYDROŻEL DO USUWANIA 
TKANKI MARTWICZEJ Z DOZOWNIKIEM APPLIPAK UMOŻLIWIĄCYM ŁATWE 
MIEJSCOWE NANOSZENIE ŻELU NAWET NA TRUDNO DOSTĘPNE FRAGMENTY RANY 
25 G SZT. 10 16 IOPROMIDE 6 G JODU/20 ML X 10 FIOL OP. 6 17 METYLDOPA 0,25 G X 50 
TABL OP. 20 18 POTASSIUM CANRENOATE 0,2G/10 ML X 10 AMP. OP. 10 19 
PREZERWATYWY/OSŁONKI NA USG NAWILŻANE X 1 SZT SZT 1200 20 RIBOFLAVIN 3 
MG X 30 TABL OP. 10 21 SULPIRUDE 50 MG X 24 KAPS OP. 25 22 VENLAFAXINUM 37,5 
MG X 28 KAPS O PRZEDŁ. UWALN. OP. 10 Razem: PAKIET 2 - CYTOSTATYKI CPV 
33652100-6 1 CYCLOPHOSPHAMIDE 200 MG FIOL FIOL 80 2 IRINOTECAN 100 MG X 1 
FIOL ( LECZENIE ZAAWANSOWANEGO STADIUM RAKA OKRĘŻNICY I ODBYTU ) FIOL 



70 3 PACLITAXEL 30 MG/5 ML X 1 FIOL. ( LECZNIE ZAAWANSOWANEJ POSTACI RAKA 
JAJNIKA W MONOTERAPII LUB W SKOJARZENIU Z CISPLATYNĄ W I. I II. RZUCIE, 
LECZENIE RAKA PIERSI W MONOTERAPII LUB W SKOJARZENIU Z 
ANTRACYLKINAMI LUB TARSTUZUMABEM ) Z APARATEM DO PODAWANIA ZESTAW 
100 4 PACLITAXEL 100 MG/16,7 ML X 1 FIOL. ( LECZNIE ZAAWANSOWANEJ POSTACI 
RAKA JAJNIKA W MONOTERAPII LUB W SKOJARZENIU Z CISPLATYNĄ W I. I II. 
RZUCIE, LECZENIE RAKA PIERSI W MONOTERAPII LUB W SKOJARZENIU Z 
ANTRACYLKINAMI LUB TARSTUZUMABEM ) Z APARATEM DO PODAWANIA ZESTAW 
120 5 PACLITAXEL 300 MG/50 ML X 1 FIOL. ( LECZNIE ZAAWANSOWANEJ POSTACI 
RAKA JAJNIKA W MONOTERAPII LUB W SKOJARZENIU Z CISPLATYNĄ W I. I II. 
RZUCIE, LECZENIE RAKA PIERSI W MONOTERAPII LUB W SKOJARZENIU Z 
ANTRACYLKINAMI LUB TARSTUZUMABEM ) Z APARATEM DO PODAWANIA ZESTAW 
10 6 VINORELBINE 10 MG X 1 FIOL ( LECZENIE NIEDROBNOKOMORKOWEGO RAKA 
PŁUC ORAZ RAKA SUTKA BEZ WZGLĘDU NA STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ) FIOL 100 
7 VINORELBINE 50 MG X 1 FIOL ( LECZENIE NIEDROBNOKOMORKOWEGO RAKA 
PŁUC ORAZ RAKA SUTKA BEZ WZGLĘDU NA STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA ) FIOL 200 
Razem: PAKIET 3 - OCTAN ABIRATERONU CPV 33652100-6 1 OCTAN ABIRATERONU 250 
MG X 120 TABL OP. 5 Razem: PAKIET 4 - OCTREOTIDUM CPV - 33600000-6 1 
OCTREOTIDUM 20 MG 1 FIOL + 1 AMP-STRZ + 2 IGŁY ZESTAW 5 Razem: PAKIET 5 - 
ŻYWIENIE POZAJELITOWE CPV 33692210-2 1 WOREK 2-KOMOROWY: AZOT-12 - 12,4G, 
BIAŁKO - 75G, GLUKOZA - 250G - 300G, ENERGIA NIEBIAŁKOWA - 1050 - 2000KCAL, 
1500ML WOREK 20 Razem: dot. Pakiet 2 - różne dawki leku o tej samej nazwie chemicznej 
powinne pochodzić od jednego producenta PAKIET 6 - szew pleciony, syntetyczny, wchłanialny, 
powlekany CPV 33141121-4 0 0,00 % 0,00 0,00 0,00 Szew pleciony syntetyczny, powlekany, 
wchłanialny, mieszanina polimeru kwasu glikolowego i kwas mlekowego, połączonych w 
proporcjach 9:1 i pokrytych mieszaniną tych kwasów oraz sterynianem wapnia. Wymagany czas 
wchłaniania 56 - 70 dni, podtrzymywanie tkankowe utrzymujące po 2 tyg. 75%-80% pierwotnej 
siły podtrzymywania. 0,00 % 0,00 0,00 1 0 150 cm Bez igły na rolce/szpulce sasz. 423 2 2-0 150 
cm Bez igły na rolce/szpulce sasz. 540 Razem: PAKIET 7 - szew niewchłanialny, syntetyczny 
( skórny ) poliamidowy CPV 33141121-4 0 Szew niewchłanialny syntetyczny, ( skórny ) 
poliamidowy 1 2-0 150 cm bez igły sasz. 288 2 6-0 45 cm 19-20 mm 3/8 koła tnąca/ 
odwrotnietnąca sasz. 288 3 2 90 cm 48 mm 1/2 koła stozkowa sasz. 72 Razem: PAKIET 8 - 
Opatrunki specjalistyczne CPV 33141110 - 4 1 Cienki, samoprzylepny, chłonny opatrunek 
hydrokoloidowy z poliuretanową, półprzepuszczalną powłoką osłaniającą do zaopatrywania ran z 
lekkim wysiękiem 15 cm x 15 cm szt. 50 2 Cienki, samoprzylepny, chłonny opatrunek 
hydrokoloidowy z poliuretanową, półprzepuszczalną powłoką osłaniającą do zaopatrywania ran z 
lekkim wysiękiem 7,5 cm x 7,5 cm szt. 30 3 Sterylny opatrunek z siatki bawełnianej o dużych 
oczkach, impregnowanej neutralną maścią, bez składników czynnych i uczulających 10cm x 10cm 
Szt. 50 Razem: PAKIET 9 - Opatrunki typu Bactigrasy CPV 33141110 - 4 0 1 Opatrunki typu 
Bactigras 10 cm x 10 x 10 szt. op. 15 2 Opatrunki typu Bactigras 15 cm x 20 cm x 10 szt. op. 15 
Razem: 1. Celem oceny zgodności oferowanych produktów z wymogami zawartymi przez 
Zamawiającego w SIWZ należy dostarczyć Zamawiającemu próbki w ilościach podanych z 
załączniku nr 5 SIWZ. Próbki należy dostarczyć Zamawiąjacemu w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie składania ofer. Próbki winne być tak oznakowane, by umożliwiały 
identyfikację wykonawcy. Wraz z próbkami należy dostarczyć instrukcję użytkowania w języku 
polskim dla każdego zaoferowanego materiału szewnego oraz katalog oferowanych materiałów w 
języku polskim. 2. Materiały szewne w pakiecie winne pochodzić od jednego producenta. 3. 
Wymagany jest min. 2 - letni okres przydatności produktu. 4. Wymagany kod kreskowy na 
opakowaniu zbiorczym - nici chirurgiczne..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.



II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6, 33.65.21.00-6, 33.69.22.10-2, 
33.14.11.21-4, 33.14.11.10-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
15.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

• Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2.W rozbiciu na 
pakiety wadium wynosi: Pakiet 1 - 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych 
00/100) Pakiet 2 - 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) Pakiet 3 - 
2200,00 zł ( słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100) Pakiet 4 - 450,00 zł (słownie: 
czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) Pakiet 5 - 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 
00/100) Pakiet 6 - 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych 00/100) Pakiet 7 - 65,00 zł 
(słownie: sześćdziesiąt pięć złotych 00/100) Pakiet 8 - 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych 
00/100) Pakiet 9 - 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100) 3.Wadium wnosi się 
przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku 
następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. 
U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm. ). 5.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem 
na rachunek bankowy: BGŻ O/Ełk 74203000451110000001038710 do terminu składania 
ofert..

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca 
udokumentuje, iż posiada aktualne zezwolenia lub koncesje na podjęcie działalności 
gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym. Potwierdzeniem 
spełniania tego warunku jest załączenie do ofert dokumentów, o których mowa w 
Rozdziale V pkt.1.pkt 2) SIWZ Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 
warunku: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana 



według formuły: spełnia/nie spełnia. 
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca wykonał w 
okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania lub wykonuje 
nadal przynajmniej 1 zamówienia odpowiadające rodzajem (Za odpowiadające 
rodzajem uznaje się tożsame lub podobne dostawy leków,środków 
farmaceutycznych oraz materiałów opatrunkowych i szewnych) i wartością 
dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości brutto nie 
mniejszej niż 50 % złożonej oferty na dany pakietPotwierdzeniem spełniania tego 
warunku jest załączenie do ofert dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt.1 
pkt 3) SIWZ. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena 
zostanie dokonana według formuły: spełnia/nie spełnia. 

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków w tym zakresie. 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków w tym zakresie. 
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, należy przedłożyć:

• koncesję, zezwolenie lub licencję 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych,  dostaw  lub  usług  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania 
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym 
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 
załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,  że  te  dostawy  lub  usługi  zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 
1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 



• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że:

• nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości  -  wystawiony  nie 
wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o 
dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 
składania ofert 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne  albo  że  uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie  lub 
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania 
decyzji  właściwego organu -  wystawiony nie  wcześniej  niż  3 miesiące  przed 
upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o 
dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 
składania ofert 

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby 
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu 
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 
WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć:

• próbki, opisy lub fotografie 

• zaświadczenie  podmiotu  uprawnionego  do  kontroli  jakości  potwierdzającego,  że 
dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym 

• inne dokumenty
dotyczy  pakietów  6-9  1.Zaświadczenie  podmiotu  uprawnionego  do  kontroli  jakości 
potwierdzającego,  że  dostarczane  produkty  odpowiadają  określonym  normom  lub 
specyfikacjom technicznym 2.Katalog lub kopie tych stron katalogu lub inne materiały 
firmowe,  na  których  będą  zawarte  wyczerpujące  informacje  dotyczące  oferowanych 



materiałów opatrunkowych i szewnych potrzebne do wypełnienia Formularza cenowego 
oraz  sprawdzenia  właściwości  fizyczno-biologiczno-chemicznych  oferowanych  w 
danym  Pakiecie  materiałów.  3.Celem  oceny  zgodności  oferowanych  produktów  z 
wymogami  zawartymi  przez  Zamawiającego  w  SIWZ  należy  dostarczyć 
Zamawiającemu próbki w ilościach podanych z załączniku nr 5 SIWZ. Próbki należy 
dostarczyć Zamawiającemu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania 
ofert. Próbki winne być tak oznakowane, by umożliwiały identyfikację wykonawcy oraz 
numeru  pakietu,którego  dotyczą.  Wraz  z  próbkami  należy  dostarczyć  instrukcję 
użytkowania w języku polskim dla każdego zaoferowanego materiału szewnego.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenie, w którym Wykonawca potwierdza, że jest związany ofertą przez okres 30 dni od 
dnia, w którym upływa termin składania ofert. 2) Uzupełniony formularz cenowy oferty (załącznik 
nr 1 do SIWZ); wszystkie ceny powinny być poddane w złotych polskich. Sposób obliczania: Cena 
netto x Ilość = wartość netto + Vat = wartość brutto. Podsumowane wartości netto i brutto pakietu. 
3) Uzupełnione załączniki nr: 3,4,5,6 do SIWZ 4) Oświadczenie, iż wszystkie środki 
farmaceutyczne będące przedmiotem zamówienia są w Polsce zarejestrowane, posiadają aktualne 
świadectwa dopuszczenia do stosowania - zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 
września 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony 
dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników o tej samej nazwie międzynarodowej, w tej 
samej postaci i dawce przy zachowaniu cen zawartych w umowie, po uprzednim uzgodnieniu z 
Zamawiającym. Strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie: a) podatku VAT z mocą 
obowiązują od wejścia w życie nowych stawek tego podatku na zasadzie prawa powszechnie 
obowiązującego b) ogłoszenia przez Ministra Zdrowia niższych cen urzędowych dla leków, 
środków farmaceutycznych oraz materiałów opatrunkowych i szewnych będących przedmiotem 
niniejszej umowy do ustalonej obniżonej ceny urzędowej. Postanowienia umowy nie mogą ulec 



zmianie, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z nadzwyczajnych 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Wszelkie zmiany i 
uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.promedica.elk.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pro-Medica w 
Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, pok. 027/A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
04.05.2012 godzina 10:30, miejsce: Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, 19-300 
Ełk,Sekretariat pok. 504.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


