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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
ul. Baranki 24
Osoba do kontaktów: Tomasz Formejster
19-300 Ełk
POLSKA
Tel.: +48 876219650
E-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
Faks: +48 876219633
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.promedica.elk.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod 
adresem:Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Pro-Medica w Elku Sp. z o.o.
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Opis
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przetarg nieograniczony na dostawę leków oraz środków farmaceutycznych dla "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.ul. Baranki 24,19-300 Elk.
Kod NUTS PL623
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Informacje na temat umowy ramowej
Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego leków oraz środków farmaceutycznych w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. 
Przedmiot zamówienia obejmuje 63 pakiety.
2. Pakiet 1 – Leki I – poz. 250 – 273 (rec.) - dopuszczone przeliczenia wg gramatury bez zapytań,. Poz. 273 – opakowanie nie większe niż 5 kg.
3. Pakiety 24, 25, 27 – 29, 31, 32, 36 – 39, 42 – 45 – różne dawki leku o tej samej nazwie chemicznej winne pochodzić od jednego producenta
4. W pakietach: 5 poz 10, 31 – 33, 35 – 47 poz 1, 42 – 45 dopuszcza się tylko Leki zgodne z aktualnie obowiązującym obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu 
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – wykaz: Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym 
zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym.
5. Pakiet 60 – Leki – import docelowy – termin realizacji 30 dni
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składnia ofert częściowych. Każdy pakiet stanowi odrębną część postępowania. Nie dopuszcza się dzielenia pakietów.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. W przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ należy podać pełne ilości  
opakowań zaokrąglone w górę.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres:
63 Pakiety
Informacje o opcjach
Opcje: nie
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 16.12.2012. Zakończenie 15.12.2013

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet 1
Krótki opis
Leki I CPV 33600000-6.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
325 pozycji
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet 2
Krótki opis
Leki II CPV 33600000-6.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
66 pozycji
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet 3
Krótki opis
Leki III CPV 33600000-6.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
18 pozycji
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet 4
Krótki opis
Leki IV CPV 33600000-6.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
57 pozycji



Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet 5
Krótki opis
Leki V CPV 33600000-6.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
14 pozycji
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6 Nazwa: Pakiet 6
Krótki opis
Leki VI CPV 33600000-6.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
7 pozycji
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7 Nazwa: Pakiet 7
Krótki opis
Leki VII CPV 33600000-6.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
13 pozycji
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8 Nazwa: Pakiet 8
Krótki opis
Leki VIII CPV 33600000-6.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
38 pozycji
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9 Nazwa: Pakiet 9
Krótki opis
Leki IX CPV 33600000-6.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
15 pozycji
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10 Nazwa: Pakiet 10
Krótki opis
Leki X CPV 33600000-6.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
14 pozycji
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11 Nazwa: Pakiet 11
Krótki opis
Leki XI CPV 33600000-6.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
3 pozycje
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12 Nazwa: Pakiet 12
Krótki opis
Leki XII CPV 33661200-3.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
4 pozycje
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13 Nazwa: Pakiet 13
Krótki opis
Actylise CPV 33621100-0.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
1 pozycja
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14 Nazwa: Pakiet 14
Krótki opis
Streptase CPV 33621100-0.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
1 pozycja
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15 Nazwa: Pakiet 15
Krótki opis
Paracetamol CPV 33661200-3.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
1 pozycja
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16 Nazwa: Pakiet 16
Krótki opis
Narkotyki CPV 33600000-6.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
10 pozycji
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17 Nazwa: Pakiet 17
Krótki opis
Anestetyki wziewne I CPV 33661100-2.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
1 pozycja
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia



Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Pakiet 18

Krótki opis
Anestetyki wziewne II CPV 33661100-2.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
1 pozycja
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 19 Nazwa: Pakiet 19
Krótki opis
Anestetyki wziewne III CPV 33661100-2.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
1 pozycja
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 20 Nazwa: Pakiet 20
Krótki opis
Albuminy/immunoglobuliny CPV 33141540-7.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
5 pozycji
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 21 Nazwa: Pakiet 21
Krótki opis
Survanta CPV 33600000-6.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
1 pozycja
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 22 Nazwa: Pakiet 22
Krótki opis
Omeprazol / pantoprazol CPV 33610000-9.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
2 pozycje
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 23 Nazwa: Pakiet 23
Krótki opis
Insuliny CPV 33615100-5.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
11 pozycji
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 24 Nazwa: Pakiet 24
Krótki opis
Środki kontrastowe CPV 33696000-5.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
4 pozycje
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 25 Nazwa: Pakiet 25
Krótki opis
Antybiotyki i CPV 33651100-9.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
5 pozycji
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 26 Nazwa: Pakiet 26
Krótki opis
ANTYBIOTYKI II CPV 33651100-9.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
2 pozycje
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 27 Nazwa: Pakiet 27
Krótki opis
Antybiotyki III CPV 33651100-9.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
6 pozycji
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 28 Nazwa: Pakiet 28
Krótki opis
Amoxicillin + Clavulanic ACID CPV 33651100-9.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
2 pozycje
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 29 Nazwa: Pakiet 29
Krótki opis
Voriconazole CPV 33651200-0.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
5 pozycji
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 30 Nazwa: Pakiet 30
Krótki opis
Flukonazol CPV 33651200-0.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
2 pozycje
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia



Część nr: 31 Nazwa: Pakiet 31
Krótki opis
Cytostatyki I CPV 33652100-6.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
9 pozycji
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 32 Nazwa: Pakiet 32
Krótki opis
Cytostatyki II CPV 33652100-6.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
6 pozycji
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 33 Nazwa: Pakiet 33
Krótki opis
Fulvestrant CPV 33652100-6.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
1 pozycja
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 34 Nazwa: Pakiet 34
Krótki opis
Octan abirateronu CPV 33652100-6.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
1 pozycja
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 35 Nazwa: Pakiet 35
Krótki opis
Octreotide CPV 33652100-6.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
1 pozycja
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 36 Nazwa: Pakiet 36
Krótki opis
Cisplatin CPV 33652100-6.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
2 pozycje
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 37 Nazwa: Pakiet 37
Krótki opis
Cytostatyki III CPV 33652100-6.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
5 pozycji
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 38 Nazwa: Pakiet 38
Krótki opis
Oxaliplatin CPV 33652100-6.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
3 pozycje
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 39 Nazwa: Pakiet 39
Krótki opis
Cytostatyki IV CPV 33652100-6.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
5 pozycji
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 40 Nazwa: Pakiet 40
Krótki opis
Filgrastim CPV 33652000-5.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
1 pozycja
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 41 Nazwa: Pakiet 41
Krótki opis
Cytostatyki V CPV 33652000-5.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
2 pozycje
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 42 Nazwa: Pakiet 42
Krótki opis
Cytostatyki VI CPV 33652100-6.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
4 pozycje
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 43 Nazwa: Pakiet 43
Krótki opis
Docetaxel CPV 33652100-6.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
3 pozycje
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 44 Nazwa: Pakiet 44



Krótki opis
Cytostatyki VII CPV 33652100-6.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
3 pozycje
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 45 Nazwa: Pakiet 45
Krótki opis
Topotecan CPV 33652100-6.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
2 pozycje
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 46 Nazwa: Pakiet 46
Krótki opis
Żywienie pozajelitowe i (noworodki) CPV 33692210-2.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
5 pozycji
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 47 Nazwa: Pakiet 47
Krótki opis
Żywienie pozajelitowe II CPV 33692210-2.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
6 pozycji
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 48 Nazwa: Pakiet 48
Krótki opis
Żywienie pozajelitowe III CPV 33692210-2.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
10 pozycji
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 49 Nazwa: Pakiet 49
Krótki opis
Żywienie dojelitowe CPV 33692510-5.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
12 pozycji
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 50 Nazwa: Pakiet 50
Krótki opis
Mleko w proszku CPV 15511700-0.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
7 pozycji
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 51 Nazwa: Pakiet 51
Krótki opis
Mleko w płynie CPV 15511000-3.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000

                              Wielkość lub zakres
1 pozycja
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 52 Nazwa: Pakiet 52
Krótki opis
Płyny infuzyjne I CPV 33692500-2.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
19 pozycji
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 53 Nazwa: Pakiet 53
Krótki opis
Płyny infuzyjne II CPV 33692500-2.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
9 pozycji
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 54 Nazwa: Pakiet 54
Krótki opis
Płyny infuzyjne III CPV 33692500-2.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
2 pozycje
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 55 Nazwa: Pakiet 55
Krótki opis
Płyny do hemofiltracji CPV 33692800-5.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
3 pozycje
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 56 Nazwa: Pakiet 56
Krótki opis
Środki do czyszczenia ran CPV 33600000-6.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
2 pozycje
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 57 Nazwa: Pakiet 57
Krótki opis



Substancje recepturowe CPV – 24326000-5.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
3 pozycje
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 58 Nazwa: Pakiet 58
Krótki opis
Alkohol etylowy CPV – 24322510-5.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
1 pozycja
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 59 Nazwa: Pakiet 59
Krótki opis
Worki do przygotowywania żywienia pozajelitowego CPV – 33680000-0.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
1 pozycja
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 60 Nazwa: Pakiet 60
Krótki opis
Leki - import docelowy CPV 33600000-6.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
4 pozycje
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 61 Nazwa: Pakiet 61
Krótki opis
Heparyny drobnocząsteczkowe I CPV 33141550-0.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
4 pozycje
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 62 Nazwa: Pakiet 62
Krótki opis
Heparyny drobnocząsteczkowe II CPV 33141550-0.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
1 pozycja
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 63 Nazwa: Pakiet 63
Krótki opis
Heparyny drobnocząsteczkowe III CPV 33141550-0.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)33600000
Wielkość lub zakres
3 pozycje
Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
Warunki dotyczące zamówienia
Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium.
2. W rozbiciu na pakiety wadium wynosi:
Pakiet 1 – 7 400 PLN (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych 00/100).           Pakiet 2 – 3 500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).
Pakiet 3 – 600 PLN (słownie: sześćset złotych 00/100).                                        Pakiet 4 – 4 300 PLN (słownie: cztery tysiące trzysta złotych 00/100).
Pakiet 5 – 1 200 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100).               Pakiet 6 – 500 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100).
Pakiet 7 – 140 PLN (słownie: sto czterdzieści złotych 00/100).                            Pakiet 8 – 1 100 PLN (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100).
Pakiet 9 – 800 PLN (słownie: osiemset złotych 00/100).                                      Pakiet 10 – 300 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100).
Pakiet 11– 80 PLN (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100).                               Pakiet 12 – 2 300 PLN (słownie: dwa tysiące trzysta złotych 00/100).
Pakiet 13 – 270 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100).           Pakiet 14 – 60 PLN (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100).
Pakiet 15 – 300 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100).                                       Pakiet 16 – 300 PLN (słownie: trzysta złotych 00/100).
Pakiet 17 – 100 PLN (słownie: sto złotych 00/100).                                             Pakiet 18 – 600 PLN (słownie: sześćset złotych 00/100.
Pakiet 19 – 200 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100).                                    Pakiet 20 – 1 300 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100).
Pakiet 21 – 140 PLN (słownie: sto czterdzieści złotych 00/100).                         Pakiet 22 – 500 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100).
Pakiet 23 – 800 PLN (słownie: osiemset złotych 00/100).                                    Pakiet 24 – 2 100 PLN (słownie: dwa tysiące sto złotych 00/100).
Pakiet 25 – 1 100 PLN (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100).                      Pakiet 26 – 1 700 PLN (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100).
Pakiet 27 – 1 400 PLN (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100).            Pakiet 28 – 1 200 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100).
Pakiet 29 – 700 PLN (słownie: siedemset złotych 00/100).                                  Pakiet 30 – 60 PLN (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100).
Pakiet 31 – 800 PLN (słownie: osiemset złotych 00/100).                                    Pakiet 32 – 500 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100).
Pakiet 33 – 1 300 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100).                Pakiet 34 – 8 100 PLN (słownie: osiem tysięcy sto złotych 00/100).
Pakiet 35 – 2 400 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100).             Pakiet 36 – 600 PLN (słownie: sześćset złotych 00/100).
Pakiet 37 – 1 300 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100).                Pakiet 38 – 200 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100).
Pakiet 39 – 7 700 PLN (słownie: siedem tysięcy siedemset złotych 00/100).      Pakiet 40 – 1 300 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych 00/100).
Pakiet 41 – 2 600 PLN (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100).             Pakiet 42 – 1 100 PLN (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100).
Pakiet 43 – 400 PLN (słownie: czterysta złotych 00/100).                                  Pakiet 44 – 9 500 PLN (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100).
Pakiet 45 – 460 PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100).             Pakiet 46 – 40 PLN (słownie: czterdzieści złotych 00/100).
Pakiet 47 – 1 100 PLN (słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100).                     Pakiet 48 – 1 200 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100).
Pakiet 49 – 6 200 PLN (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych 00/100).          Pakiet 50 – 100 PLN (słownie: sto złotych 00/100).
Pakiet 51 – 80 PLN (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100).                             Pakiet 52 – 1 400 PLN (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100).
Pakiet 53 – 3 300 PLN (słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100).                Pakiet 54 – 200 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100).
Pakiet 55 – 4 200 PLN (słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100).         Pakiet 56 – 50 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100).
Pakiet 57 – 100 PLN (słownie: sto złotych 00/100).                                             Pakiet 58 – 260 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych 00/100).
Pakiet 59 – 20 PLN (słownie: dwadzieścia złotych 00/100).                                Pakiet 60 – 90 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
Pakiet 61 – 3 500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).                 Pakiet 62 – 200 PLN (słownie: dwieście złotych 00/100).
Pakiet 63 – 1 500 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset 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 9.11.2000 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.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1.Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto podanej w ofercie.
2.Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach (art. 148.1. Ustawy)
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 a art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BGŻ O/Ełk 74203000451110000001038710. Zabezpieczenie 
wykonania umowy powinno być wniesione przed podpisaniem umowy
4.Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Środki własne Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. Należność za dostarczone towary regulowana będzie po dostarczeniu faktury przelewem na rachunek Dostawcy w terminie 30 dni od 
daty wykonania dostawy cząstkowej.
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:
1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.
2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących 
wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty
3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
5. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa 
regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie 
zamówienia.
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
Warunki udziału
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
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.
2)posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania lub wykonuje nadal 
przynajmniej 2 zamówienia odpowiadające rodzajem (Za odpowiadające rodzajem uznaje się tożsame lub podobne dostawy leków oraz środków farmaceutycznych) i wartością 
dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 50 % złożonej oferty na dany pakiet.
Potwierdzeniem 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.
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
Zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków w tym zakresie.
1.W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych;
2)Zezwolenie lub koncesja na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym.
3)Wykaz min. 2 wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy -w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie;
4)Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, w których posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych - lub 
zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
2.W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy
2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie  
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.
6) Oświadczenie Wykonawcy, iż nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24. Ustawy.
4. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
a) 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
b) 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
c) 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
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
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi złożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, 
w których posiada rachunek,potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych - lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert na kwotę nie mniejszą niż 50 % wartości brutto złożonej oferty.
Potwierdzeniem spełniania tego warunku jest załączenie do ofert dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt.1 pkt 4) SIWZ.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena zostanie dokonana według formuły: spełnia/nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiada rachunek, potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych - lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Kwalifikacje techniczne
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
Informacje dotyczące określonego zawodu
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
Rodzaj procedury
Rodzaj procedury
Otwarta
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
Informacje administracyjne
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
4252/2012
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie



Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.10.2012 - 10:30
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
Warunki otwarcia ofert
Data: 23.10.2012 - 11:00
Miejscowość:
"Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o., ul.Baranki 24, 19-300 Ełk, pokój 027/A.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Informacje dodatkowe
Procedury odwoławcze
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub 
zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności  
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w formie 
pisemnej.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 7.9.2012


