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Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Krakowie
os. Na Skarpie 66
Osoba do kontaktów: Urszula Gawin
31-913 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126229400 / 126229487
E-mail: zpubl@interia.pl
Faks: +48 126444756

Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zeromski-szpital.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Szpital Specjalistyczny im. Stefana 
Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie
os.Na Skarpie 66
Osoba do kontaktów: Elżbieta Blaschke
31-913 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126229327
Faks: +48 126444756

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)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl

mailto:zpubl@interia.pl?subject=TED
http://www.zeromski-szpital.pl/


I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa leków.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji 
dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub 
świadczenia usług: Apteka Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w 
Krakowie os. Na Skarpie 66 31-913 Kraków.

Kod NUTS PL213

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa leków, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w 
załączniku nr 5 do specyfikacji.
Minimalny okres przydatności do użycia oferowanych leków, wyrobów medycznych oraz 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego powinien wynosić minimum 
12 miesięcy od daty dostawy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości 
leków, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania.
Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu muszą 
spełniać wymagania wynikające z ustawy z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst 
jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.).
Oferowane przez wykonawców w niniejszym postępowaniu wyroby medyczne muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm, przepisów Unii Europejskiej oraz Ustawy z dnia 
20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679), tj. posiadają wpisy i 
świadectwa wydane przez uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z 
funkcją pomiarową, IIa, IIb, III)
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 6.9.2001 r. Prawo 
farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) lub ustawy z 
dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679), Wykonawca 
zobowiązany jest posiadać inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu 
i stosowania.
Wykonawca oferując produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, wyrób medyczny, znajdujący się na liście leków refundowanych, przy 
obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9 ustawy z dnia 12.5.2011 r. o refundacji 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.).
Dostawa leków, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego do siedziby Zamawiającego nastąpi na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.



II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Grupa 1
1)Krótki opis
Dostawa leków, zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Acetylsalicylic acid 0,075 g tabl. w ilości 72 000
2 Acetylsalicylic acid 0,15 g tabl. w ilości 21 600
3 Aciclovir 0,2 g tabl.powl. w ilości 3 600
4 Aciclovir 0,8 g tabl.powl. w ilości 7 200
5 Aqua pro injectione 10 ml amp. tworz. w ilości 24 000
6 Carbamazepine 0,2 g tabl. w ilości 6 000
7 Ciprofloxacin 0,5 g tabl. w ilości 24 000
8 Etamsylate 0,25 g/2 ml amp.w ilości 31 200
9 Fluconazole 150 mg tabl. w ilości 100
10 Fluconazole 50 mg tabl. w ilości 10 080
11 Furosemide 0,02 g/2 ml amp. w ilości 144 000
12 Ibuprofen 0,2 g draż. w ilości 14 400
13 Magnesium sulfuricum 2 g/10 ml amp. w ilości 24 000
14 Metamizole sodium 0,5 g tabl. w ilości 24 000
15 Metamizole sodium 2,5 g/5 ml amp. w ilości 43 200
16 Metoclopramide hydrochloride 0,01 g/2 ml amp. w ilości 30 000
17 Metoclopramide hydrochloride 0,01 g tabl. w ilości 36 000
18 Metoprolol tartrate 0,05 g tabl. w ilości 28 800
19 Metoprolol tartrate 0,1 g tabl. w ilości 3 600
20 Metronidazole 0,25 g tabl. w ilości 19 200
21 Metronidazole 0,5 g tabl. dopoch. w ilości 960
22 Metronidazole 0,5 % (100 ml) flakon w ilości 30 240
23 Natrium bicarbonicum 1,68 g/20 ml amp. w ilości 7 200
24 Natrium chloratum 0,09 g/10 ml amp. tworz. w ilości 72 000
25 Pentoxyphylline 0,1 g/5 ml amp. w ilości 1 800
26 Pentoxyphylline 0,3 g/15 ml amp. w ilości 2 400
27 Pentoxyphylline 0,4 g tabl. powl. w ilości 9 600
28 Polopiryna S prep. złożony tabl. w ilości 24 000
29 Propafenone 0,15 g tabl. w ilości 14 400
30 Sodium chloride 10 % (1,0 g/10 ml) amp. tworz. w ilości 24 000



31 Sulfacetamide sodum 10 % (0,5 ml ×12) gutt. opht. w ilości 4 320
32 Verapamil hydrochlorid 0,04 g tabl. powl. w ilości 7 200
33 Verapamil hydrochlorid 0,08 g tabl. powl. w ilości 2 400
34 Verapamil hydrochlorid 0,12 g tabl. powl. w ilości 960
35 Verapamil hydrochlorid prolongatum 0,12 g tabl. powl. w ilości 2 880
36 Verapamil hydrochlorid prolongatum 0,24 g tabl. powl. w ilości 2 880
Szacunkowa wartość bez VAT: 719 409,20 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Grupa 2
1)Krótki opis
Dostawa leków, zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 5 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Antazoline hydrochloride 0,1 g/2 ml amp. w ilości 4 800
2 Atropine sulphate 0,001 g/1 ml amp. w ilości 19 200
3 Bupivacaine hydrochloride 0,5 %/10 ml amp. w ilości 5 000
4 Chlorpromazine h/chloride 0,025 g/5 ml amp. w ilości 2 400
5 Digoxin 0,0005 g/2 ml amp. w ilości 7 200
6 Dopamine hydrochloride 0,2 g/5 ml amp. w ilości 24 000
7 Epinephrine 0,001 g/1 ml amp. w ilości 16 800
8 Gamma anty HBS 200 200 j.m./2 ml amp. w ilości 144
9 Haloperidol 0,005 g/1 ml amp. w ilości 4 800
10 Heparin 25 000 j.m./5 ml fiol. w ilości 2 880
11 Heparin 5000 j.m./0,2 ml amp. w ilości 240
12 Hyoscine 0,02 g/1 ml amp. w ilości 12 000
13 Lidocaine 0,02 g/1 ml (50 ml) fiol. w ilości 2 400
14 Lidocaine hydrochloride 0,04 g/2 ml amp. w ilości 4 800
15 Lidocaine hydrochloride 1 % (20 ml) fiol. w ilości 9 600
16 Lidocaine hydrochloride 2 % (20 ml) fiol. w ilości 4 800
17 Lidocaine hydrochloride 0,02 g/2 ml amp. w ilości 7 200
18 Lignocainum hydrochloricum 2 % cum noradrenalino 0,00125 % prep. złożony amp. 2 ml 
w ilości 4 800
19 Naloxone h/chloride 0,0004 g/1 ml amp. w ilości 7 200
20 Norepinephrine tartrate 0,001 g/1 ml amp. w ilości 14 400
21 Orciprenaline sulphate 0,005 g/10 ml amp. w ilości 600
22 Oxytocin 5 j.m./1 ml amp. w ilości 19 200
23 Potassium 0,15 g/1 ml/20 ml fiol. w ilości 48 000
24 Propranolol 0,001 g/1 ml amp. w ilości 480
25 Salbutamol sulphate 0,0005 g/1 ml amp. w ilości 7 200
26 Suxamethonium chloride 0,2 g fiol. w ilości 3 600
27 Tranexamic acid 0,5 g/5 ml amp. w ilości 4 800
28 Tuberculinum RT 23 2 T.U./0,1 ml/ /1,5 ml fiol. w ilości 240
29 Vaccinum tetani adsorbatum 40 j.m./0,5 ml amp. w ilości 12 000
30 Verapamil 0,005 g/2 ml amp. w ilości 1 200
Szacunkowa wartość bez VAT: 791 665,76 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Grupa 3
1)Krótki opis
Dostawa leków, zgodnie ze szczególowym opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)



33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Amikacin 0,25 g/2 ml fiol. w ilości 4 800
2 Amikacin 1 g fiol. w ilośc 6 000
3 Amoxycillin 0,25 g kaps. w ilośc 3 840
4 Amoxycillin 0,5 g kaps. w ilośc 15 360
5 Ampicillin 0,25 g fiol. w ilości 6 000
6 Ampicillin + Sulbactam 1g+ 500mg fiol. w ilości 2 400
7 Benzylpenicillin proc. L 2 400 000 j.m. fiol. w ilości 1 200
8 Chloramphenicol 1 % (5 g) ung. w ilości 720
9 Chloramphenicol 2 % (5 g) ung. w ilości 240
10 Ciprofloxacin 0,1 g/10 ml amp. w ilości 19 200
11 Clindamycin phosphate 0,6 g/4 ml amp. w ilości 1 800
12 Co-trimoxazole 0,12 g tabl. w ilości 480
13 Co-trimoxazole 0,48 g tabl. w ilości 9 600
14 Co-trimoxazole 0,48 g/5 ml amp. w ilości 9 600
15 Co-trimoxazole 0,96 g tabl w ilości 7 200
16 Co-trimoxazole 240 mg/5 ml/ /100 ml susp. w ilości 240
17 Doxycycline 0,1 g kaps. w ilości 12 000
18 Doxycycline 0,1 g/5 ml amp. w ilości 7 200
19 Fluconazole 0,05 g/10 ml/ /150 ml syrop w ilości 48
20 Mupirocin 2 % (15 g) ung. w ilości 240
21 Nystatin 100 000 j.m. tabl. dopoch. w ilości 2 400
22 Nystatin 2 400 000 j.m./ /5 g/24 ml susp. w ilości 720
23 Nystatin 500 000 j.m. draż. w ilości 3 840
24 Oxycort 55 ml aerozol w ilości 120
25 Pefloxacin 0,4 g tabl. w ilości 2 400
26 Piperacillin 1,0 g fiol. w ilości 1 200
27 Streptomycin 1,0 g fiol. w ilości 2 400
Szacunkowa wartość bez VAT: 407 255,04 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Grupa 4
1)Krótki opis
Dostawa leków, zgodnie z szczegółowym opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Canrenoate potassium 200 mg/10 ml amp. w ilości 400.
Szacunkowa wartość bez VAT: 6 416,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Grupa 5
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Acenocoumarol 0,004 g tabl. w ilości 11 520
2 Acenocoumarol 1 mg tab. w ilości 5 760
3 Carbo medicinalis 0,3 g tabl. w ilości 7 200
4 Bisacodyl 0,005 g tabl.dojel. w ilości 7 200



5 Bisoprolol fumarate 0,01 g tabl. powl. w ilości 10 800
6 Chlortalidone 0,05 g tabl. w ilości 10 800
7 Diltiazem h/ch 0,06 g tabl. w ilości 7 200
8 Dimenhydrinate 0,05 g tabl. w ilości 240
9 Dimethicone 0,05 g kaps. w ilości 60 000
10 Dimethicone 0,15 g/5 g granulat doustny w ilości 12
11 Haloperidol 1 mg tabl. w ilości 14 400
12 Hydroxyzine h/ch 0,01 g tabl. w ilości 72 000
13 Hydroxyzine h/ch 0,025 g draż. w ilości 86 400
14 Macrogol prep. złożony saszetki 74 g w ilości 2 400
15 Oxyphenonium bromide 0,005 g tabl. w ilości 7 200
16 Sulfasalazin EN 0,5 g tabl. powl. w ilości 7 200
17 Sulfasalazine 0,5 g tabl.powl. w ilości 3 600
18 Venacorn prep. złożony draż. w ilości 72 000
19 Venescin prep. złożony draż. w ilości 72 000
Szacunkowa wartość bez VAT: 120 002,76 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Grupa 6
1)Krótki opis
Dostawa leków, zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Nadroparin calcium 3800 j.m./0,4 ml amp.-strz. w ilości 12 000.
Szacunkowa wartość bez VAT: 79 320,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Grupa 7
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Sufentanilum 0,05 mg/10 ml amp. w ilosci 720
2 Sufentanilum 0,25 mg/5 ml amp. w ilości 720
Szacunkowa wartość bez VAT: 32 428,80 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Grupa 8
1)Krótki opis
Dostawa leków, zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Ceftriaxone 1 g fiol. w ilości 36 000.
Szacunkowa wartość bez VAT: 228 240,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: 9



1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Azathioprine 0,025 g tabl. powl. w ilości 1 000
2 Levothyroxine sodium 100 mcg tabl. w ilosci 14 400
3 Levothyroxine sodium 50 mcg tabl. w ilosci 36 000
4 Midazolam 1 mg/1 ml (5 ml) amp. w ilosci 12 000
5 Midazolam 5 mg/1 ml (10 ml) amp. w ilosci 9 600
6 Midazolam 5 mg/1 ml (3 ml) amp. w ilosci 7 200
Szacunkowa wartość bez VAT: 225 944,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Grupa 10
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Dalteparin sodium 7500 j.m./0,3 ml amp.-strz. w ilości 2 400
2 Dalteparin sodium 10 000 j.m./0,4 ml amp.-strz. w ilosci 960
3 Dalteparin sodium 12 500 j.m./0,5 ml amp.-strz. w ilosci 240
4 Dalteparin sodium 15 000 j.m./0,6 ml amp.-strz. w ilosci 1 200
5 Dalteparin sodium 18 000 j.m./0,72 ml amp.-strz. w ilosci 240
Szacunkowa wartość bez VAT: 88 497,60 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Grupa 11
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Azithromycin 15 mg/ g (x 6 poj.) gutt.opht. w ilosci 240
2 Ganciclovir 1,5 mg/ g gel opht. w ilosci 240
3 Lodoxamide 0,1 %/ 5 ml gutt.opht. w ilosci 168
4 Timolol+ Travoprost prep. złoż. 2,5 ml gutt.opht. w ilosci 120
Szacunkowa wartość bez VAT: 26 009,52 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Grupa 12
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Amphotericin B 50 mg fiol. w ilosci 40
2 Amphotericin B 100 mg fiol. w ilości 40
3 Anidulafungin 100 mg fiol. w ilości 60



4 Caspofungin 50 mg fiol. w ilosci 42
5 Caspofungin 70 mg fiol. w ilosci 42
6 Linezolid 0,6 g/ 300ml worek w ilosci 160
7 Sugammadex 0,2 g/ 2 ml fiol. w ilosci 40
Szacunkowa wartość bez VAT: 431 104,50 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Grupa 13
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Cefoperazon + sulbactam 2 g fiol. w ilosci 1 200.
Szacunkowa wartość bez VAT: 107 088,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Grupa 14
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Sevoflurane 250 ml butelka z nakrętką typu Quick-Fil Mark II w ilosci 336.
Szacunkowa wartość bez VAT: 351 718,08 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Grupa 15
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Desfluranum 240 ml butelka w ilosci 336.
Szacunkowa wartość bez VAT: 201 962,88 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Grupa 16
1)Krótki opis
Dostawa leków, zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Adenosine 0,006 g/2 ml amp.w ilosci 864
2 Amiodarone h/ch 0,15 g/3 ml amp.w ilosci 8 640
3 Amiodarone h/ch 0,2 g tabl. w ilosci 14 400
4 Dinoprost trometamol F 0,005 g/1 ml amp.w ilosci 1 800
5 Drotaverine h/ch 0,04 g tabl. w ilosci 57 600
6 Drotaverine h/ch 0,04 g/2 ml amp. w ilosci 19 200



7 Enoxaparin natrium 0,02 g/0,2 ml amp. strzyk. w ilosci 4 800
8 Enoxaparin natrium 0,04 g/0,4 ml amp. strzyk. w ilosci 33 600
9 Natrii valproas + Acidum valproicum 333 mg+145 mg tabl. w ilosci 10 800
10 Polystyrene sulfonate 454 g proszek w ilosci 192
11 Ranitidine 0,15 g tabl. w ilosci 72 000
12 Sotalol 0,08 g tabl. w ilosci 10 800
Szacunkowa wartość bez VAT: 487 695,36 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Grupa 17
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Acarbose 50mg tabl. w ilości 1 440
2 Acarbose 100 mg tabl. w ilosci 1 440
3 Azithromycin 125 mg tabl. w ilości 1 920
4 Azithromycin 250 mg kaps. w ilosci 1 920
5 Fludrocortisone 0,1 mg tabl. w ilosci 2 880
6 Linezolid 0,6 g tabl. w ilości 160
7 Lisinopril + Hydrochlorothiazid 10 mg+12,5 mg tabl. w ilosci 1 344
8 Lisinopril + Hydrochlorothiazid 20 mg+12,5 mg tabl. w ilosci 1 440
9 Lisinopril + Hydrochlorothiazid 20 mg+25 mg tabl. w ilosci 1 344
10 Losartan + Hydrochlorothiazid 50 mg+12,5 mg tabl. powl. w ilości 1 344
11 Losartan + Hydrochlorothiazid 100 mg+25 mg tabl. powl. w ilosci 1 344
12 Ramipril + Hydrochlorothiazid 2,5 mg+12,5 mg tabl. w ilosci 1 344
13 Ramipril + Hydrochlorothiazid 5 mg+25 mg tabl. w ilosci 1 344
14 Tiotropium bromide 0,018 mg kaps.do inhalacji w ilosci 1 440
Szacunkowa wartość bez VAT: 71 747,84 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Grupa 18
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Phosphates (prep.złoż.) 150 ml Wlewka doodbytnicza w ilości 3 600
2 Sodium phosphate 45 ml x 2 butelki roztwór do picia w ilości 1 200
Szacunkowa wartość bez VAT: 74 220,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Grupa 19
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Insulinum isophanum humanum 100 j.m./1 ml wkłady 3ml w ilości 120
2 Insulinum neutralis humanum 100 j.m./1 ml wkłady 3ml w ilosci 120



3 Insulinum neutralis humanum+ Insulinum isophanum humanum 20+80 j.m./1 ml wkłady 
3ml w ilosci 120
4 Insulinum neutralis humanum+ Insulinum isophanum humanum 30+70 j.m./1 ml wkłady 
3ml w ilości 120
5 Insulinum neutralis humanum+ Insulinum isophanum humanum 40+60 j.m./1 ml wkłady 
3ml w ilosci 120
6 Insulinum neutralis humanum+ Insulinum isophanum humanum 50+50 j.m./1 ml wkłady 
3ml w ilości 120
Szacunkowa wartość bez VAT: 12 074,40 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Grupa 20
1)Krótki opis
Dostawa mleka modyfikowanego początkowego zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Mleko modyfikowane początkowe op. 100 ml w ilosci 4 608.
Szacunkowa wartość bez VAT: 9 538,56 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Grupa 21
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Ambroxol hydrochloride 0,015 g/2 ml amp. w ilości 12 000
2 Clarithromycin lactobionat 0,5 g fiol. w ilości 14 400
3 Fluconazole 0,002 g/1 ml/ /100 ml flakonw ilości 1 200
4 Imipenem + Cilastatin 500 mg+ 500 mg flakon w ilosci 720
5 Meropenem 0,5 g fiol. w ilosci 3 600
6 Methylprednisolone hemisuccinate 40 mg/1 ml fiol. w ilosci 2 880
7 Methylprednisolone hemisuccinate 1,0 g/16 ml fiol. w ilosci 1 200
Szacunkowa wartość bez VAT: 770 347,20 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Grupa 22
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Bupivacaine hydrochloride 0,5 % (4 ml) amp. jałowe na zewnątrz w ilosci 4 800
2 Bupivacaine hydrochloride 0,5 % (4 ml) amp. w ilości 1 000
Szacunkowa wartość bez VAT: 114 922,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: Grupa 23
1)Krótki opis



Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Alteplase 20 mg fiol.+ rozp. w ilości 360
2 Metoprolol tartras 1 mg/ml amp. 5 ml w ilości 7 200
3 Piperacilin + tazobactam 4,5 g fiol. w ilosci 1 152
Szacunkowa wartość bez VAT: 456 423,84 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Grupa 24
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Lisinopril 0,005 g tabl. w ilosci 13 440
2 Lisinopril 0,01 g tabl. w ilosci 4 032
3 Lisinopril 0,02 g tabl. w ilosci 6 720
4 Loperamide hydrochloride 0,002 g tabl. w ilosci 36 000
5 Losartan potassium 50 mg tabl. powl. w ilosci 6 720
6 Midodrine 0,0025 g tabl. w ilosci 4 800
7 Prednisone 0,001 g tabl. w ilosci 480
Szacunkowa wartość bez VAT: 21 701,76 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: Grupa 25
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Ciprofloxacinum * 2 mg/ml (100 ml) butelka w ilosci 12 000.
Szacunkowa wartość bez VAT: 175 680,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: Grupa 26
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Salbutamol 1 mg/ml (0,1 %) płyn do inh.z nebuliz. w ilości 14 400
2 Salbutamol 2 mg/ml (0,2 %) płyn do inh.z nebuliz. w ilosci 19 200
Szacunkowa wartość bez VAT: 53 424,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: Grupa 27
1)Krótki opis



Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Ambroxol hydrochloride 0,0075 g/1 ml roztw. do inh.100 ml w ilosci 144
2 Berodual roztw. do inhalacji 20 ml roztwór w ilosci 960
3 Dimetindene maleate 0,001g/1 ml gutt. 20 ml w ilosci 48
4 Glyceryl trinitrate 0,4 mg/dawkę aeroz. 11 g w ilosci 240
5 Glyceryl trinitrate TTS 10 0,01 g plaster w ilosci 48
6 Oxymetazoline hydrochloride 0,01 % gutt. 5 ml w ilosci 360
7 Trimebutine 0,024 g/5 ml flakon 250 ml w ilosci 192
Szacunkowa wartość bez VAT: 29 601,12 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: Grupa 28
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Perindopril + Amlodipine 5 mg+ 5 mg tabl. w ilosci 7 200
2 Perindopril + Amlodipine 5 mg+ 10 mg tabl. w ilosci 1 440
3 Perindopril + Amlodipine 10 mg+ 5 mg tabl. w ilości 3 600
4 Perindopril + Amlodipine 10 mg+ 10 mg tabl. w ilosci 2 160
5 Perindopril + Indapamid 2,5 mg+0,625 mg tabl. powl. w ilosci 2 160
6 Perindopril + Indapamid 5 mg+1,25 mg tabl. powl. w ilosci 1 440
Szacunkowa wartość bez VAT: 19 353,60 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 29 Nazwa: Grupa 29
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Ornithine aspartate 5,0 g/10 ml amp. w ilosci 4 800.
Szacunkowa wartość bez VAT: 118 752,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 30 Nazwa: Grupa 30
1)Krótki opis
Dostawa leku zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Theophyllin 0,3 g/250 ml flakon w ilości 12 000.
Szacunkowa wartość bez VAT: 109 680,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia



Część nr: 31 Nazwa: Grupa 31
1)Krótki opis
Dostawa leku zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Methylergometrini tartras 0,0002 g/1 ml amp. w ilosci 4 800.
Szacunkowa wartość bez VAT: 21 936,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 32 Nazwa: Grupa 32
1)Krótki opis
Dostawa leku zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Amantadine sulphate 0,2 g/500 ml flakon w ilosci 480.
Szacunkowa wartość bez VAT: 31 785,60 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 33 Nazwa: Grupa 33
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Rosuvastatin 5 mg tabl. w ilości 6 720
2 Rosuvastatin 10 mg tabl. w ilości 7 200
3 Rosuvastatin 20 mg tabl. w ilości 6 720
4 Rosuvastatin 40 mg tabl. w ilości 7 200
Szacunkowa wartość bez VAT: 75 331,20 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 34 Nazwa: Grupa 34
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Ketoprofen 0,05 g kaps. w ilości 74 880
2 Ketoprofen 0,1 g tabl. w ilosci 57 600
Szacunkowa wartość bez VAT: 42 336,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 35 Nazwa: Grupa 35
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)



33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Carbetocin 100 mcg/ 1 ml amp. w ilości 1 200
2 Dydrogesterone 10 mg tabl. powl. w ilosci 28 800
3 Progesterone 50 mg tabl. dopochwowe w ilosci 3 600
4 Progesterone 50 mg tabl. podjęzykowe w ilosci 7 200
Szacunkowa wartość bez VAT: 195 936,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 36 Nazwa: Grupa 36
1)Krótki opis
Dostawa Amoxicillin+ Clavulanic acid zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Amoxicillin+ Clavulanic acid 875 mg+ 125 mg tabl.powl. w ilości 6 720.
Szacunkowa wartość bez VAT: 14 716,80 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 37 Nazwa: Grupa 37
1)Krótki opis
Dostawa Oxycodone hydrochloride zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Oxycodone hydrochloride 0,01 g/1 ml amp.w ilosci 3 600
2 Oxycodone hydrochloride 5 mg tabl. o przedł.uwalnianiu w ilości 4 800
3 Oxycodone hydrochloride 10 mg tabl. o przedł.uwalnianiu w ilosci 4 800
Szacunkowa wartość bez VAT: 33 324,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 38 Nazwa: Grupa 38
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Benzylpenicillin 3 mln j.m. fiol. w ilosci 14 400
2 Levodopa+ Benserazide 50 mg + 12,5 mg kaps. w ilości 2 400
3 Mesalazin 250 mg supp. w ilości 1 440
Szacunkowa wartość bez VAT: 66 758,40 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 39 Nazwa: Grupa 39
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000



3)Wielkość lub zakres
1 Esmololi hydrochlorici 100 mg/10 ml fiol. w ilości 1 200
2 Nalbuphine 0,02 g/2 ml amp. w ilosci 2 400
Szacunkowa wartość bez VAT: 85 476,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 40 Nazwa: Grupa 40
1)Krótki opis
Dostawa Amikacin zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Amikacin 3 mg/ml(5 ml) gtt.opht. w ilości 360.
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 424,40 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 41 Nazwa: Grupa 41
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Amoxicillin + clavulanic acid (125 mg+31,25 mg)/ 5 ml susp.100ml w ilości 192
2 Azithromycin 500 mg fiol. w ilości 4 800
3 Desmopressin 100 mcg tabl. w ilości 720
4 Desmopressin 200 mcg tabl. w ilości 720
5 Isoniazid 0,1 g tabl. w ilości 1 000
6 Valproic acid 0,3 g tabl. powl. w ilości 2 160
Szacunkowa wartość bez VAT: 251 436,88 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 42 Nazwa: Grupa 42
1)Krótki opis
Dostawa Calcium glubionate zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Calcium glubionate 10 ml (10 %) amp. w ilości 19 200.
Szacunkowa wartość bez VAT: 65 664,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 43 Nazwa: Grupa 43
1)Krótki opis
Dostawa Insulin neutral injection zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres



1 Insulin neutral injection 400 j.m./ 10 ml fiol. w ilości 240
2 Insulin neutral injection 1000 j.m./ 10 ml fiol. w ilości 240
Szacunkowa wartość bez VAT: 20 126,40 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 44 Nazwa: Grupa 44
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Diethylcarbamazine 0,1 g tabl. w ilości 960
2 Sulfadiazine 0,5 g tabl. w ilości 420
3 Thiamazole 40 mg/ 1 ml amp. w ilości 960
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 716,80 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 45 Nazwa: Grupa 45
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Cefuroxime 0,25 g/5 ml/ 50 ml susp. w ilości 120
2 Diclofenac sodium 0,05 g supp. w ilości 360
3 Fluticasone propionate 0,05 mg/1 g ung. (15 g) w ilości 1 728
4 Fluticasone propionate 0,5 mg/1 g krem (15 g) w ilości 1 728
5 Fluticasone propionate 120 dawek/ 125 mcg aerozol wziewny w ilości 240
6 Fluticasone propionate 120 dawek/ 250 mcg aerozol wziewny w ilości 480
7 Salmeterol 120 dawek/ 25 mcg aerozol wziewny w ilości 480
Szacunkowa wartość bez VAT: 144 671,04 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 46 Nazwa: Grupa 46
1)Krótki opis
Dostawa Phytomenadione (Vit. K1) zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Phytomenadione (Vit. K1) 2 mg/ 0,2 ml amp. w ilości 4 800.
Szacunkowa wartość bez VAT: 43 344,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 47 Nazwa: Grupa 47
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres



1 70 % Etanol skażony Hibitanem 0,5 % 70 % 0,5 % Kg w ilości 160
2 Methylrosanilini chloridum roztwór spirytusowy 10mg/g-20ml Płyn na skórę- op w ilości 
40
3 Methylrosanilini chloridum roztwór wodny 10mg/g-20ml Płyn na skórę- op w ilości 80
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 907,60 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 48 Nazwa: Grupa 48
1)Krótki opis
Dostawa Pix Liqida Pini zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Pix Liqida Pini kg w ilości 12.
Szacunkowa wartość bez VAT: 352,80 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 49 Nazwa: Grupa 49
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Aqua pro injectione butelka polietylenowa stojąca z dwoma identycznymi niezależnymi, 
sterylnymi portami do wkłucia 500 ml w ilości 6 500
2 Hydroksyetyloskrobia 10 % butelka polietylenowa stojąca z dwoma identycznymi 
niezależnymi, sterylnymi portami do wkłucia 500 ml w ilości 200
3 Injectio Glucosi 5 % inj. butelka polietylenowa stojąca z dwoma identycznymi 
niezależnymi, sterylnymi portami do wkłucia 250 ml w ilosci 15 000
4 Injectio Glucosi 10 % inj. butelka polietylenowa stojąca z dwoma identycznymi 
niezależnymi, sterylnymi portami do wkłucia 500 ml w ilości 3 000
5 Injectio Glucosi 40 % inj. butelka szklana 500 ml w ilości 100
6 Injectio Glucosi 5 % inj. butelka polietylenowa stojąca z dwoma identycznymi 
niezależnymi, sterylnymi portami do wkłucia 500 ml w ilości 50 000
7 Injectio Solutionis Ringeri butelka polietylenowa stojąca z dwoma identycznymi 
niezależnymi, sterylnymi portami do wkłucia 500 ml w ilości 120 000
8 Natrium chloratum 0,9 % inj. butelka polietylenowa stojąca z dwoma identycznymi 
niezależnymi, sterylnymi portami do wkłucia 250 ml w ilości 120 000
9 Natrium chloratum 0,9 % inj. butelka polietylenowa stojąca z dwoma niezależnymi, 
sterylnymi portami do wkłucia 500 ml w ilości 120 000
10 Roztwór wieloelektrolitowy zawierający między innymi kationy: Na, K, Mg, Ca oraz 
anion organiczny butelka polietylenowa stojąca z dwoma identycznymi niezależnymi, 
sterylnymi portami do wkłucia 500 ml w ilości 12 000
Szacunkowa wartość bez VAT: 749 435,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 50 Nazwa: Grupa 50
1)Krótki opis
Dostawa Hydroksyetyloskrobi w 0,9 % NaCl zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000



3)Wielkość lub zakres
Hydroksyetyloskrobia w 0,9 % NaCl 6 % 130/0,4 flakon 500ml w ilości 5 000.
Szacunkowa wartość bez VAT: 122 500,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 51 Nazwa: Grupa 51
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 6 % HES 130/04 w fizjologicznym roztworze elektrolitów 6 % 130/0,4 worek 500 ml w 
ilosci 500
2 Roztwór izoonkotyczny zawierający hydroxyethylstarch 6 % i chlorek sodu 7,2 % 6 % 
hydroxyethylstarch i 7,2 %chlorek sodu worek 250ml w ilości 300
3 Roztwór eiektrolitów z glukozą i fosforanami 500 ml butelka 500 ml w ilości 500
Szacunkowa wartość bez VAT: 34 900,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 52 Nazwa: Grupa 52
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Dextran butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami 10 % 40000 flakon 500ml w ilości 
600
2 Dextran butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami 6 % 70000 flakon 500ml w ilości 
100
3 5 % Glucosum et natrii chlorati butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami preparat 
złożony 2:1 flakon 250ml w ilości 6 000
4 5 % Glucosum et natrii chlorati butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami preparat 
złożony 2:1 flakon 500ml w ilości 8 000
5 Aqua pro injectione butelka stojąca z dwoma niezależnymi portami flakon 250ml w ilości 
6 000
Szacunkowa wartość bez VAT: 53 804,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 53 Nazwa: Grupa 53
1)Krótki opis
Dostawa Injectio Glucosi 5 % inj. oraz płynu pediatrycznego wyrównawczego zgodnie z 
opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Injectio Glucosi 5 % inj. 100 ml opakowanie 100ml w ilości 100
2 Płyn pediatryczny wyrównawczy 250 ml opakowanie 250 ml w ilości 100
Szacunkowa wartość bez VAT: 700,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia



Część nr: 54 Nazwa: Grupa 54
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Aminokwasy specjalistyczne nerkowe preparat złożony 10 % flakon 500 ml w ilości 700
2 Aminosteril N- Hepa preparat złożony 8 % flakon 500ml w ilości 200
3 Fresubin HP Energy preparat złożony flakon 500ml w ilości 100
Szacunkowa wartość bez VAT: 45 350,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 55 Nazwa: Grupa 55
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Trójkomorowy worek do wkłucia centralnego o pojemności 986ml zawierający 8g 
azotu,energii niebiałkowej 900kcl.Zawierający mieszaninę 4 rodzajów emulsji tłuszczowej w 
tym olej rybi 15 %,olej sojowy, MCT, olej z oliwek,węglowodany i elektrolity centralnie 8g 
986ml w ilości 20
2 Trójkomorowy worek do wkłucia centralnego o pojemności 1477 ml zawierający 12g 
azotu,energii niebiałkowej 1300 kcal. Zawierający mieszaninę 4 rodzajów emulsji 
tłuszczowej w tym olej rybi 15 %,olej sojowy, MCT, olej z oliwek,węglowodany i elektrolity 
centralnie 12g 1477ml w ilości 20
Szacunkowa wartość bez VAT: 12 560,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 56 Nazwa: Grupa 56
1)Krótki opis
Dostawa Mannitolu oraz Natrium chloratum zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Mannitol 20 % worek 250 ml w ilosci 7 000
2 Natrium chloratum 0,9 % worek 5000ml w ilości 500
Szacunkowa wartość bez VAT: 41 235,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 57 Nazwa: Grupa 57
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Dieta płynna kompletna pod względem odżywczym, hiperkaloryczna,oparta wyłącznie na 
białku kazeinowym, zawierająca nie więcej niż 6g białka /100ml, bezsmakowa, bezresztkowa, 
bezglutenowa,wolna od laktozy, do podaży przez zgłębnik w opakowaniu miękkim typu pack 
preparat złożony 1000ml w ilości 480



2 Dieta płynna kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna,oparta na kazeinie i 
białku sojowym, bogatoresztkowa, bezglutenowa, wolna od laktozy, o osmolarności nie 
wyższej niż 240 mOsm/l, do podaży przez zgłębnik w opakowaniu miękkim typu pack 
preparat złożony 1000ml w ilości 480
3 Dieta płynna kompletna pod względem odżywczym,normokaloryczna,oparta wyłącznie na 
białku kazeinowym, bezsmakowa, bezresztkowa, bezglutenowa,wolna od laktozy, o 
osmolarności nie wyższej niż 300 mOsm/l do podaży przez zgłębnik w opakowaniu miękkim 
typu pack preparat złożony 1000ml w ilości 480
4 Dieta cząstkowa w proszku,o wysokiej zawartości białek,mleka i wapnia, 88,5g/100g 
proszku, o niskiej zawartości tłuszczu, bezglutenowa, puszka 225g preparat złożony puszka 
225g w ilości 288
Szacunkowa wartość bez VAT: 46 815,36 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 58 Nazwa: Grupa 58
1)Krótki opis
Dostawa Addiphos zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Dostawa Addiphos preparat złożony flakon 20ml w ilości 14 400.
Szacunkowa wartość bez VAT: 380 448,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 59 Nazwa: Grupa 59
1)Krótki opis
Dostawa Gelitaspon standart zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
Gelitaspon standart 8*5*1 cm gąbka,szt 400.
Szacunkowa wartość bez VAT: 5 988,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 60 Nazwa: Grupa 60
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Trójkomorowy worek do wkłucia centralnego o pojemności 1500 ml zawierający roztwór 
aminokwasów, 20 % emulsję tłuszczową LCT, 80 % oliwy z oliwek, węglowodany bez 
zawartości elektrolitów. Zawartość azotu 13,5 g, energii niebiałkowej 1260 kcal, osmolarność 
1170mOsm/l 13,5 g 1500 ml w ilości 300
2 Trójkomorowy worek do wkłucia centralnego o pojemności 1500 ml zawierający roztwór 
aminokwasów, 20 % emulsję tłuszczową LCT, 80 % oliwy z oliwek, węglowodany, 
elektrolity. Zawartość azotu 13,5 g, energii niebiałkowej 1260 kcal, osmolarność 
1310mOsm/l 13,5 g 1500 ml w ilości 600
Szacunkowa wartość bez VAT: 87 744,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia



5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 61 Nazwa: Grupa 61
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Mannitol 15 % roztwór do infuzji Worek 100ml w ilości 2 000
2 Mannitol 15 % roztwór do infuzji Worek 250ml w ilości 3 000
3 Płyn wieloelektrolitowy nie zawierajacy jonów wapnia roztwór do infuzji Worek 500ml w 
ilości 6 000
4 6 % HES 130/0,42 w roztworze Ringera z octanem, 130 mmol/l Na. roztwór do infuzji 
Worek 500ml w ilości 2 000
Szacunkowa wartość bez VAT: 102 200,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 62 Nazwa: Grupa 62
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Witaminy dla dorosłych rozpuszczalne w wodzie i w tłuszczach amp. w ilości 1 400
2 Roztwór niezbędnych pierwiastków śladowych z kobaltem 10 pierwiastków w 40 ml flakon 
w ilości 1 400
Szacunkowa wartość bez VAT: 49 000,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 63 Nazwa: Grupa 63
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Dieta kompletna,normokaloryczna (1kcal/ml), bezresztkowa, bezglutenowa, wolna od 
laktozy, białko 18,8g, zawierająca tłuszcze MCT/LCT olej rybi, żródło węglowodanów - 
maltodekstryny z dużą zawartością polisacharydów, osmolarność 205 mosmol/l, worek 500 
ml preparat złożony 500ml w ilości 1 200
2 Dieta kompletna,normokaloryczna (1kcal/ml), bezglutenowa, wolna od laktozy, białko 
18,8g, zawierająca tłuszcze MCT/LCT olej rybi, żródło węglowodanów - maltodekstryny z 
dużą zawartością polisacharydów, 1,5 % błonnika (60 % rozpuszczalnego, 40 % 
nierozpuszczalnego), osmolarność 261 mosmol/l, worek 500 ml preparat złożony 500ml w 
ilości 1 200
3 Dieta kompletna,normokaloryczna (1kcal/ml), bezglutenowa, wolna od laktozy, białko 
20,5g, zawierająca tłuszcze MCT/LCT olej rybi, żródło węglowodanów - skrobia, 1,5 % 
błonnika (60 % rozpuszczalnego, 40 % nierozpuszczalnego), osmolarność 215 mosmol/l, 
worek 500 ml preparat złożony 500ml w ilości 500
4 Dieta hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa,oparta na białku kazeinowym 38,0g, 
zawierająca tłuszcze MCT (50 %),LCT olej rybi, żródło węglowodanów - maltodekstryny z 
dużą zawartością polisacharydów, bezresztkowa,bezglutenowa, wolna od laktozy, 
osmolarność 344 mosmol/l, worek 500 ml preparat złożony 500ml w ilości 1 000
5 Dieta oligopeptydowa o wielkości czasteczki 1 kD -83 % normokaloryczna 1ml = 1kcal dla 



pacjentów z zaburzeniem wchłaniania,zawartość w 100 ml hydrolizat białka 3,8 g,tłuszczu 1,1 
g w tym kwasy MCT 44 % węglowodanów 18,8 g Energia z białka 14 % z tłuszczów 12 % z 
weglowodanów 74 % Osmolarnosc 310 mOsm/l. Opakowanie typu worek 500 ml. preparat 
złożony 500ml w ilości 100
6 Dieta przeznaczona dla pacjentów z zaburzonym wchłanianiem tłuszczy wysokokaloryczna, 
1ml = 1,30 kcal ze śladami błonnika < 0,1 g, zawartość w 100 ml białka 5,6 g,tłuszczu 4,4 g 
tym kwasy MCT 59 % i węglowodanów 17 g. Energia z białka 17 % z z tłuszczów 30 % z 
weglowodanów 53 % . Osmolarnosc 334 mOsm/l .Smak obojetny Opakowanie typu buteka 
szklanna 500 ml. preparat złożony 500ml w ilości 100
7 Dieta immunomodulujaca wysoko kaloryczna 1ml = 1,33 kcal wysokobiałkowa 
wzbogacona o glutamine 2,01 g/100 ml i argininę 0,25g, zawartość w 100 ml białka 6,67 
g,tłuszczu 3,37 w tym kwasy MCT 42 % i kwasy w3 (EPA/DHA 0,07g/100 ml) 
węglowodanów 18,3 g i 1,33 g błonnika w tym FOS 27,4 % Energia z białka 20 % z z 
tłuszczów 24 % z weglowodanów 54 % z błonnika 2 %. Osmolarnosc 375 mOsm/l 
.Opakowanie typu buteka szklanna 500 ml. preparat złożony 500ml w ilosci 100
8 Dieta hiperkaloryczna 1ml= 1,3 kcal dla pacjentów z uszkodzona czynnościa wątroby 
zawartosc w 100 ml, zawartosc białka 4g, w tym aminokwasy rozgałezione 1,6 g(40 % 
BCAA)- butelka szklanna 500ml preparat złożony 500ml w ilości 100
9 Dieta przeznaczona dla pacjentów poddanych respiratorepii, wysokokaloryczna, 
wysokobiałkowa 1ml = 1,30 kcal, zawartość w 100 ml białka 6,5 g,tłuszczu 5,8 g tym kwasy 
MCT 51 % i węglowodanów 13 g (89 % polisacharydy). Energia z białka 20 % z tłuszczów 
40 % z weglowodanów 40 %, Osmolarnosc 334 mOsm/l . Opakowanie typu buteka szklanna 
500 ml. preparat złożony 500ml w ilości 100
10 Dieta wysokoenergetyczna, wysokobiałkowa 1ml = 1,56 kcal zawartosc w 100 ml białka 
7,5 g, węglowodanów 18,8 g tłuszczu 5,0 g w tym kwasy tłuszczowe MCT 50 % 2,6 i kwasy, 
worek 500 ml preparat złożony 500ml w ilości 600
Szacunkowa wartość bez VAT: 50 800,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 64 Nazwa: Grupa 64
1)Krótki opis
Dostawa leków zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33600000

3)Wielkość lub zakres
1 Hydroksyetyloskrobia w roztworze elektrolitów zawierająca: Na, K, Ca, Mg, Cl 6 % 
130/0,42 flakon 500ml w ilości 5 000
2 Hydroksyetyloskrobia w roztworze elektrolitów zawierająca: Na, K, Ca, Mg, Cl 10 % 
130/0,42 flakon 500ml w ilości 3 000
Szacunkowa wartość bez VAT: 198 000,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji 
zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
W przypadku składania oferty na wszystkie grupy Wykonawca wnosi wadium w wysokości 
94.261,00 PLN.
Wadium dla poszczególnych grup:
Grupa 1 7 190,00 PLN.
Grupa 2 7 900,00 PLN.
Grupa 3 4 100,00 PLN.
Grupa 4 65,00 PLN.
Grupa 5 1 200,00 PLN.



Grupa 6 800,00 PLN.
Grupa 7 320,00 PLN.
Grupa 8 2 280,00 PLN.
Grupa 9 2 260,00 PLN.
Grupa 10 880,00 PLN.
Grupa 11 260,00 PLN.
Grupa 12 4 300,00 PLN.
Grupa 13 1 070,00 PLN.
Grupa 14 3 500,00 PLN.
Grupa 15 2 020,00 PLN.
Grupa 16 4 880,00 PLN.
Grupa 17 720,00 PLN.
Grupa 18 740,00 PLN.
Grupa 19 120,00 PLN.
Grupa 20 95,00 PLN.
Grupa 21 7 700,00 PLN.
Grupa 22 1 150,00 PLN.
Grupa 23 4 560,00 PLN.
Grupa 24 220,00 PLN.
Grupa 25 1 760,00 PLN.
Grupa 26 530,00 PLN.
Grupa 27 300,00 PLN.
Grupa 28 190,00 PLN.
Grupa 29 1 190,00 PLN.
Grupa 30 1 100,00 PLN.
Grupa 31 220,00 PLN.
Grupa 32 320,00 PLN.
Grupa 33 750,00 PLN.
Grupa 34 430,00 PLN.
Grupa 35 1 960,00 PLN.
Grupa 36 150,00 PLN.
Grupa 37 330,00 PLN.
Grupa 38 670,00 PLN.
Grupa 39 860,00 PLN.
Grupa 40 40,00 PLN.
Grupa 41 2 500,00 PLN.
Grupa 42 660,00 PLN.
Grupa 43 200,00 PLN.
Grupa 44 60,00 PLN.
Grupa 45 1 450,00 PLN.
Grupa 46 430,00 PLN.
Grupa 47 20,00 PLN.
Grupa 48 4,00 PLN.
Grupa 49 7 500,00 PLN.
Grupa 50 1 220,00 PLN.
Grupa 51 350,00 PLN.
Grupa 52 540,00 PLN.
Grupa 53 7,00 PLN.
Grupa 54 450,00 PLN.
Grupa 55 130,00 PLN.
Grupa 56 410,00 PLN.
Grupa 57 470,00 PLN.
Grupa 58 3 800,00 PLN.
Grupa 59 60,00 PLN.
Grupa 60 870,00 PLN.
Grupa 61 1 020,00 PLN.



Grupa 62 490,00 PLN.
Grupa 63 510,00 PLN.
Grupa 64 1 980,00 PLN.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
2. Forma wpłaty wadium.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub pieniężnych poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 
dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 
r. Nr 42, poz.275).
3. Wadium wniesione w pieniądzu.
1) Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem, na rachunek bankowy 
Zamawiającego: Deutsche Bank PBC S.A. O/Kraków nr 45 1910 1048 3400 2331 1121 0002.
Fakt wniesienia wadium należy potwierdzić poprzez dostarczenie Zamawiającemu kopii 
dowodu wpłaty.
2) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca Wykonawcy wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek wskazany przez Wykonawcę.
4. Wadium wniesione w innej formie.
1) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, do oferty należy 
dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu stanowiącego 
zabezpieczenie wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć razem z ofertą nie 
zszywając go z nią.
2) Z treści gwarancji (poręczenia) powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne 
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 
Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych 
w art. 46 ust. 5 ustawy.
3) Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/ poręczenia nie był krótszy niż okres 
związania ofertą, tj. 60 dni.
5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwraca wadium:
1) Wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w pkt VIII.6.1. Specyfikacji;
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w 
sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy;
3) Na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium w przypadkach wskazanych powyższej w pkt 1, jeżeli w wyniku ostatecznego 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający 
wyznacza zarazem termin ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
6. Utrata wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach, gdy:
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy;
3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie 
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.



III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do 
odpowiednich przepisów je regulujących:
Płatność przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone 
zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zobowiązany jest 
do złożenia wszystkich wskazanych w pkt.III.2.1) 1 – 6 oświadczeń oraz dokumentów.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zostanie 
wybrana, Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi (tj. przedsiębiorców 
podlegających wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej), także tych, którzy prowadzą 
wspólnie działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Produkty lecznicze zaoferowane przez Wykonawców w 
niniejszym postępowaniu muszą spełniać wymagania wynikające z ustawy z dnia 6.9.2001 r. 
Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.).
Wyroby medyczne muszą spełniać wymagania odpowiednich norm, przepisów Unii 
Europejskiej oraz Ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 
679), tj. posiadają wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z 
funkcją pomiarową, IIa, IIb, III)
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 6.9.2001 r. Prawo 
farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) lub ustawy z 
dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679), Wykonawca 
zobowiązany jest posiadać inne odpowiednie dokumenty dopuszczające te produkty do obrotu 
i stosowania.
Wykonawca oferując produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, wyrób medyczny, znajdujący się na liście leków refundowanych, przy 
obliczeniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9 ustawy z dnia 12.5.2011 r. o refundacji 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 
medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.).
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do 
rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a 
Wykonawcy będący osobami fizycznymi oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia 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. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 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.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt. 4 – 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed terminem składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
terminem składania ofert.
7. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Zezwolenie na obrót produktami leczniczymi, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z 
dnia 6.9.2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. Z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), dotyczy 
hurtowni farmaceutycznej, wytwórcy, składu konsygnacyjnego (odpowiednio):
— Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub koncesja na podjęcie działalności 
gospodarczej w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej,
— Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów 
leczniczych, jeżeli Wykonawca jest wytwórcą,
— w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny - Zezwolenie na 
prowadzenie składu zawierające uprawnienia przyznane przez Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi, lub oświadczenie, że dla 
podjęcia działalności gospodarczej objętej zamówieniem nie jest wymagana koncesja lub 
zezwolenie.
9. W przypadku gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest 
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonywaniu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust 2b ustawy.
10. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 
ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda 
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt.III.2.1) 
ppkt.1-6.
11.Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich 
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania 
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 5-8 ustawy, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w 
przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
12. Wymagania dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
12.1. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, składa:
— zamiast dokumentów określonych w punkcie III.2.1). ppkt 2, 3, 4 oraz 6 – dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczeniem 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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
— zamiast dokumentu określonego w punkcie III.2.1). ppkt 5 – zaświadczenie właściwego 
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, 
której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.
12.2. Dokumenty wskazane powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, za wyjątkiem dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca nie zalega z uiszczeniem 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, 
który powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert.
12.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.2.1) 
ppkt.12. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym 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. Dokument ten powinien być 
wystawiony z zachowaniem terminów wskazanych w pkt 12.2.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formuł ą spełnie - nie spełnia, w 
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 
1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których 
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych 
lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 
ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia informacji o której mowa w pkt. 
III.2.2) ppkt. 2.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formuł ą spełnie - nie spełnia, w 
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca musi posiadać środki 
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 % ceny oferty (w 
przypadku złożenia ofert częściowych – 50 % sumy cen ofert częściowych).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formuł ą spełnie - nie spełnia, w 
oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wyszczególnionym powyżej.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert 
lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu



IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP37/2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu 
opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do 
dokumentów: 6.12.2012 - 10:30
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 24.60 PLN
Warunki i sposób płatności: W kasie Szpitala lub przelewem na konto Szpitala.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.12.2012 - 10:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym 
kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 6.12.2012 - 11:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania wymagań zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia.
1. Oświadczenie, że Wykonawca posiada aktualne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
produktów leczniczych, zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, wydane dla oferowanych produktów leczniczych, z wyjątkiem grupy 44 gdzie 
Zamawiający dopuszcza produkty lecznicze bez konieczności uzyskania pozwolenia, 
sprowadzane z zagranicy, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne, 
lub/i
Oświadczenie, iż oferowane wyroby medyczne posiadają świadectwa dopuszczenia do 
stosowania wymagane prawem, zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010r. o Wyrobach 
Medycznych:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z 
funkcją pomiarową, IIa, IIb, III)
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
W przypadku produktów, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 6.9.2001r. Prawo 
farmaceutyczne lub ustawy z dnia 20.5.2010r. o Wyrobach Medycznych, oświadczenie, że 
Wykonawca posiada inne odpowiednie, aktualne dokumenty dopuszczające te produkty do 
obrotu i stosowania.



2. Oświadczenie, że dostarczy te dokumenty na każde wezwanie zamawiającego w 
nieprzekraczalnym 5 dniowym terminie od dnia wezwania.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postepu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w 
terminie 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od 
dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia lub w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie 
opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 
zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich :  26.10.2012 r.


