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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:704398-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne
2022/S 244-704398

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000288685
Adres pocztowy: ul. Kopernika 36
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-501
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Śniadeckich 2 (II 
piętro), 31-531 Kraków
E-mail: dobochenek@su.krakow.pl 
Tel.:  +48 124247802
Adresy internetowe:
Główny adres: www.su.krakow.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Śniadeckich 2 (II piętro), 
31-501 Kraków
Krajowy numer identyfikacyjny: 000288685
Adres pocztowy: ul. Śniadeckich 2
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-501
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Śniadeckich 2 (II 
piętro), 31-501 Kraków
E-mail: dobochenek@su.krakow.pl 
Tel.:  +48 124247802
Adresy internetowe:
Główny adres: www.su.krakow.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/su_krakow
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I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych środków biobójczych, kosmetyków i urządzeń do Apteki 
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFP.271.176.2022.DB)
Numer referencyjny: DFP.271.176.2022.DB

II.1.2) Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych środków biobójczych, 
kosmetyków i urządzeń do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zamawiający dopuszcza składanie 
ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a i 3 do SWZ (arkusz cenowy i wzór umowy). Opis ten należy 
odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi
np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 237 815.10 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33680000 Wyroby farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych środków biobójczych, 
kosmetyków i urządzeń do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie:
1) Preparat myjąco-dezynfekujący do narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego - 1000 kg
2) Preparat myjąco-dezynfekujący do narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego -400 kg
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich 
części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a i 3 do SWZ (arkusz 
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cenowy i wzór umowy). Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. 
wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 56 680.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33680000 Wyroby farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych środków biobójczych, 
kosmetyków i urządzeń do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie:
1) Preparat aktywny maksimum przez 14 dni od otwarcia opakowania-150 op.
2) Niskopieniący detergent, rozpuszczający substancje organiczne i ścięte białko, do mycia narzędzi i sprzętu 
endoskopowego-500 litrów
3) Preparat do dezynfekcji termolabilnych narzędzi oraz sprzętu endoskopowego -300 litrów
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich 
części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a i 3 do SWZ (arkusz 
cenowy i wzór umowy). Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. 
wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 41 283.50 PLN
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych środków biobójczych, 
kosmetyków i urządzeń do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie:
1) Preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami chirurgicznymi - bezbarwny -5 040 litrów
2) Preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami chirurgicznymi - barwny - 4 560 litrów
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich 
części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a i 3 do SWZ (arkusz 
cenowy i wzór umowy). Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. 
wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 129 417.60 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych środków biobójczych, 
kosmetyków i urządzeń do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie:
1) Środek do dezynfekcji błon śluzowych w położnictwie, ginekologii, urologii - bez jodowy - 9 600 sztuk
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich 
części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a i 3 do SWZ (arkusz 
cenowy i wzór umowy). Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. 
wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 304 992.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
5
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych środków biobójczych, 
kosmetyków i urządzeń do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie:
1) Środek do dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz przed zabiegami chirurgicznymi -1000 szt.
2) Środek do odkażania skóry i błon śluzowych oraz przed zabiegami chirurgicznymi - 500 szt.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich 
części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a i 3 do SWZ (arkusz 
cenowy i wzór umowy). Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. 
wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 79 625.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
6
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych środków biobójczych, 
kosmetyków i urządzeń do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie:
1) Środek do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, iniekcjami, punkcjami, pobieraniem krwi - 76 000 
szt.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich 
części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a i 3 do SWZ (arkusz 
cenowy i wzór umowy). Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. 
wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 129 960.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
7
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
33680000 Wyroby farmaceutyczne
33741100 Środek do mycia rąk
33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych środków biobójczych, 
kosmetyków i urządzeń do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie:
1) Preparat nie zawierający mydła do mycia rąk przed higieniczną i chirurgiczną dezynfekcja rąk -40 000 szt.
2) Preparat nie zawierający mydła do mycia rąk przed higieniczną i chirurgiczną dezynfekcja rąk - 4000 szt.
3) Pompka dozująca do butelki 500 ml - 1000 szt.
4) Pompka dozująca do butelki 1000 ml -200 szt.
5) Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk - 28 000 szt.
6) Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk- 2000 szt.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich 
części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a i 3 do SWZ (arkusz 
cenowy i wzór umowy). Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. 
wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 596 088.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
8
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
33741100 Środek do mycia rąk

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych środków biobójczych, 
kosmetyków i urządzeń do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie:
1) Preparat zawierający : Sodium Laureth Sulfate, PEG-7-Glyceryl Cocoate, bez barwników i substancji 
zapachowych, przeznaczony do mycia rąk przed chirurgiczną i po higienicznej dezynfekcji rąk- 5800 op.
2) Preparat zawierający : Sodium Laureth Sulfate, PEG-7-Glyceryl Cocoate, bez barwników i substancji 
zapachowych, przeznaczony do mycia rąk przed chirurgiczną i po higienicznej dezynfekcji rąk- 200 op.
3) Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk o składzie : etanol 89 g, vit. E, glicederyna, pantenol; o 
spektrum: bakterie, Tbc,wirusy (HBV, HCV, HIV, Noro, ROTA, Polio, SARS-CoV-2), drożdże - 6 000 op.
4) Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk o składzie : etanol 89 g, vit. E, glicederyna, pantenol; o 
spektrum: bakterie, Tbc,wirusy (HBV, HCV, HIV, Noro, ROTA, Polio, SARS-CoV-2), drożdże -200 op.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich 
części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a i 3 do SWZ (arkusz 
cenowy i wzór umowy). Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. 
wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 207 148.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
9
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33680000 Wyroby farmaceutyczne
33741100 Środek do mycia rąk
33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych środków biobójczych, 
kosmetyków i urządzeń do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie:
1) .Preparat do higienicznego mycia rąk i dekontaminacji ciała pacjentów zakażonych MRSA o spectrum: 
bakterie (MRSA) -1 800 szt.
2) Pompka do poz. 1 - 200 szt.
3) Preparat do higienicznego mycia rąk i dekontaminacji ciała pacjentów zakażonych MRSA o spectrum: 
bakterie (MRSA) - 100 litrów
4) Pompka do poz. 3- 20 szt.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich 
części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a i 3 do SWZ (arkusz 
cenowy i wzór umowy). Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. 
wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 41 925.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
10
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33680000 Wyroby farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych środków biobójczych, 
kosmetyków i urządzeń do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie:
1) .Enzymatyczny środek czyszczący do delikatnych instrumentów chirurgicznych, sztywnych i giętkich 
endoskopów oraz materiałow termolabilnych, koncentrat - 2400 litrów
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich 
części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a i 3 do SWZ (arkusz 
cenowy i wzór umowy). Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. 
wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 78 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
11
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33680000 Wyroby farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych środków biobójczych, 
kosmetyków i urządzeń do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie:
1) .Poliheksanidyna undecylenamidopropyl betaina - 5 000 szt.
2) Poliheksanidyna undecylenamidopropyl betaina, glicerol - 960 szt.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich 
części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a i 3 do SWZ (arkusz 
cenowy i wzór umowy). Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. 
wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 279 916.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
12
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33680000 Wyroby farmaceutyczne
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych środków biobójczych, 
kosmetyków i urządzeń do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie:
1) na 100g: dichlorowodorek octenidyny 0,1g; alkohol fenoksyetylowy 2 - 5 000 szt.
2) na 100g: dichlorowodorek octenidyny 0,1g; alkohol fenoksyetylowy 2 - 4 600 szt.
3) atomizer - 100 szt.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich 
części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a i 3 do SWZ (arkusz 
cenowy i wzór umowy). Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. 
wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 563 160.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
13
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
33680000 Wyroby farmaceutyczne
33741100 Środek do mycia rąk
33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych środków biobójczych, 
kosmetyków i urządzeń do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie:
1) Żel do higienicznej i chirurgiczne dezynfekcji rąk metodą wcierania - 2400 op
2) Preparat w płynie do częstego mycia rąk, dozowany w pianie, bezzapachowy - 1000 op
3) Dozowniki ścienne, typu TFX, automatyczne, w pełni bezdotykowe - 50 szt.
4) Dozowniki ścienne, typu TFX, automatyczne, w pełni bezdotykowe - 50 szt.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich 
części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a i 3 do SWZ (arkusz 
cenowy i wzór umowy). Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. 
wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 159 560.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
14
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych środków biobójczych, 
kosmetyków i urządzeń do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie:
1) Żel do higienicznej i chirurgiczne dezynfekcji rąk metodą wcierania - 30 000 butelek
2) Uchwyt do butelek - 3500 szt.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich 
części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a i 3 do SWZ (arkusz 
cenowy i wzór umowy). Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. 
wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 355 055.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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15
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
33600000 Produkty farmaceutyczne
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
33680000 Wyroby farmaceutyczne
33741100 Środek do mycia rąk

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych środków biobójczych, 
kosmetyków i urządzeń do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie:
1) Preparat nie zawierający mydła do mycia rąk przed higieniczną i chirurgiczną dezynfekcja rąk - 4300 szt.
2) Preparat nie zawierający mydła do mycia rąk przed higieniczną i chirurgiczną dezynfekcja rąk - 1500 szt.
3) Emulsja nawilżająca- 2000 szt.
4) Pompka dozująca do butelki 1000 ml - 200 szt.
5) Pompka dozująca do butelki 500 ml - 1000 szt.
6) Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk - 1500 szt.
7) Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk - 1000 szt.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich 
części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a i 3 do SWZ (arkusz 
cenowy i wzór umowy). Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. 
wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 129 155.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

19/12/2022 S244
https://ted.europa.eu/TED

15 / 20



Dz.U./S S244
19/12/2022
704398-2022-PL

16 / 20

16
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
33600000 Produkty farmaceutyczne
33631600 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
33680000 Wyroby farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych środków biobójczych, 
kosmetyków i urządzeń do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie:
1) Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk - 6000 szt.
2) Preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk - 1 500 szt.
3) Pompka dozująca do butelki 1000 ml i 500 ml - 500 szt.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich 
części zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1a i 3 do SWZ (arkusz 
cenowy i wzór umowy). Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. 
wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 85 850.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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Dotyczy Wykonawców oferujących produkty lecznicze: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, 
którzy są uprawnieni do sprzedaży produktów leczniczych Zamawiającemu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 
2001 roku prawo farmaceutyczne

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Reguluje wzór umowy, będący załącznikiem nr 3 do Specyfikacji.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/01/2023
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/04/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/01/2023
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Oferty wraz z załącznikami należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://
platformazakupowa.pl/pn/su_krakow
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nie jest publiczne. Otwarcie ofert rozpocznie się po pobraniu udostępnionych przez kanał 
elektronicznej komunikacji plików złożonych przez Wykonawców

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
Podstawy wykluczenia Wykonawcy: z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy z postepowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1 – 6 ustawy, art. 109 ust. 1 pkt. 4 
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oraz na podstawie art. 7 ust 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
UWAGA! Zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych 
i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 
rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
1. oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ (jednolity europejski dokument zamówienia). 
Oświadczenie należy sporządzić w języku polskim, w postaci elektronicznej;
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy, 
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
4. informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem;
5. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z 
innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami 
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór 
oświadczenia podany jest w załączniku nr 4 do SWZ;
6. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 ustawy, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 ustawy (w 
zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ). Wzór oświadczenia podany jest w załączniku nr 5 do SWZ.
7. dokumenty potwierdzających posiadanie uprawnienia do sprzedaży produktów leczniczych Zamawiającemu 
(dotyczy Wykonawców oferujących produkty lecznicze)
8. Do złożenia wraz z ofertą: Oświadczenie wykonawcy dot. podstawy wykluczenia Wykonawcy przewidzianej 
w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 . Wzór 
oświadczenia podany jest w załączniku nr 8 do SWZ.
9. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w pkt. 
10.2.3 SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość ich uzupełnienia.
10.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wymagane jest złożenie oświadczenia 
( wraz z ofertą), z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
zamówienie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ).
11.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy. 
Zamawiający przewiduje możliwość uprzedniej oceny ofert, zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy.
13. Z uwagi na ograniczoną ilość możliwych do wprowadzenia znaków wykaz oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających brak podstaw wykluczenia w odniesieniu do wykonawców mających siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium RP zawarty jest w SWZ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławca
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy;
c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że 
zamawiający był do tego obowiązany.
2. Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit a.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 3 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.
5. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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