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- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I. II. III. IV. VI.
Polska-Koszalin: Różne produkty spożywcze
2019/S 199-483059
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
ul. Chałubińskiego 7
Koszalin
75-581
Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Sterczyńska
Tel.: +48 943488104
E-mail: bozena.sterczynska@swk.med.pl
Faks: +48 943488103
Kod NUTS: PL426
Adresy internetowe:
Główny adres: www.swk.med.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.swk.med.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać
drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/aplik
acje/skrzynka/swkoszalin/zamowienia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Artykuły spożywcze
Numer referencyjny: TP.382.104.2019 BS
II.1.2) Główny kod CPV
15800000
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4) Krótki opis:
Dostawa artykułów spożywczych tj. mleka, przetworów mleczarskich, owoców i
warzyw świeżych i mrożonych, ziemniaków, jaj świeżych, wody mineralnej,
artykułów spożywczych różnych, mięsa i wędlin, pieczywa i ryb
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
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:
Mleko
Część nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15511000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581
Koszalin
II.2.4) Opis zamówienia:
Mleko jadalne o zawartości tłuszczu nie mniej niż 2,0 %, zawartość białka nie
mniej niż 2,8 % - 62500 litrów
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Podane ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość
przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia
pomnożonego przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom
realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 50 % jej maksymalnej wartości.
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium 600,00 PLN
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Przetwory mleczarskie
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Część nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15500000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581
Koszalin
II.2.4) Opis zamówienia:
1) Masło extra 82 % tłuszczu - 40 kg;
2) Margaryna miękka do smarowania - 450 kg;
3) Margaryna Kasia lub równoważna - 400 kg;
4) Ser topiony op. 50g - 7000 szt.;
5) Ser topiony (zegary) 140g (8porcji) śmietankowy, Gouda, Edam, ziołowy - 550
op.;
6) Twaróg domowy grani op. 180g - 100 szt.;
7) Twaróg chudy - 400 kg;
8) Twaróg półtłusty 3,5%tłuszczu - 3300 kg;
9) Ser żółty pełnotłusty - 1000 kg;
10) Jogurt naturalny op. 150ml - 20000 szt.;
11) Jogurt owocowy op. 150ml z kawałkami owoców, bez konserwantów, bez
sztucznych barwników, bez szkodliwych substancji pomocniczych - 2500 szt.;
12) Śmietana 18 % bez szkodliwych substancji pomocniczych - 3700 litrów;
13) Mleko zagęszczone 200g - 100 szt.;
14) Masło extra 82 % tłuszczu 10g b/soli - 550000 szt.;
15) Serek homogenizowany waniliowy 150g dla dzieci - 400 szt.;
16) Śmietanka 30 % 0,5l - 150 szt.;
17) Ser typu feta półtłusty - 200 szt.
18) Serek mascarpone 250g - 50 szt.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Podane ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość
przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia
pomnożonego przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom
realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 50 % jej maksymalnej wartości.
Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie
prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących
przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej
wartości umowy.
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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
Wadium 1300,00 PLN
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Owoce świeże
Część nr: 3
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15300000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581
Koszalin
II.2.4) Opis zamówienia:
1) Jabłka świeże, soczyste, czyste, o dobrym smaku, nienadmarznięte, bez śladów
uszkodzeń mechanicznych, jednakowej wielkości - 6500 kg;
2) Cytryna świeża, soczysta, czysta, o dobrym smaku, nienadmarznięte, bez
śladów uszkodzeń mechanicznych, kolor żółty, bez zielnych śladów - 450 kg;
3) Pomarańcza świeża, soczysta, czysta, o dobrym smaku, nienadmarznięta, bez
śladów uszkodzeń mechanicznych, o jednakowych średnicach - 40 kg;
4) Banan świeży, nienadmarznięty, o dobrym smaku, bez śladów uszkodzeń
mechanicznych - 150 kg;
5) Mandarynki świeże, bez pestek, soczyste, czyste, o dobrym smaku,
nienadmarznięte, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, o jednakowych
średnicach - 50 kg;
6) Kiwi świeże, soczyste, czyste, o dobrym smaku, nienadmarznięte, bez śladów
uszkodzeń mechanicznych, o jednakowych średnicach - 50 kg
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Podane ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość
przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia
pomnożonego przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom
realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 50 % jej maksymalnej wartości.
Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie
prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących
przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej
wartości umowy.
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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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
Wadium 50,00 PLN
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Warzywa świeże
Część nr: 4
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15300000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581
Koszalin
II.2.4) Opis zamówienia:
1) Marchew bez naci, świeża, czysta sucha, nienadmarznięta, bez śladów
uszkodzeń mechanicznych - 15000 kg;
2) Buraki świeże, bez liści, czyste, suche, nienadmarznięta, bez śladów uszkodzeń
mechanicznych - 12000 kg;
3) Pietruszka korzeń świeży, czysty, suchy, nienadmarznięty, bez śladów
uszkodzeń mechanicznych - 1500 kg;
4) Seler korzeń świeży, czysty, suchy, nienadmarznięty, bez korzeni, bez śladów
uszkodzeń mechanicznych - 1500 kg;
5) Por świeży, czysty, bez śladów uszkodzeń mechanicznych - 700 kg;
6) Kapusta biała świeża, czysta, nienadmarznięta, bez śladów uszkodzeń
mechanicznych - 5500 kg;
7) Kapusta pekińska świeża, czysta, nienadmarznięta, bez śladów uszkodzeń
mechanicznych - 600 kg;
8) Kapusta włoska świeża, czysta, nienadmarznięta, bez śladów uszkodzeń
mechanicznych - 500 kg;
9) Kapusta czerwona świeża, czysta, nienadmarznięta, bez śladów uszkodzeń
mechanicznych - 800 kg;
10) Kapusta kiszona o dobrym smaku, zapachu, nienadmarznięta, w
opakowaniach jednorazowych do 5kg, w wiaderkach - 1700 kg;
11) Ogórki kiszone o dobrym smaku, zapachu, nienadmarznięte, w opakowaniach
jednorazowych do 5kg, w wiaderkach - 700 kg;
12) Cebula czysta, sucha, o dobrym smaku, nienadmarznięta, bez śladów
uszkodzeń mechanicznych - 3000 kg;
13) Pieczarki świeże, czyste, nienadmarznięte, bez śladów uszkodzeń
mechanicznych - 900 kg;
14) Pietruszka natka, koper – pęczki 100g, świeże, czyste, bez śladów uszkodzeń
mechanicznych - 5800 szt.;
15) Czosnek świeży – (główka) czysty, suchy, o dobrym smaku, nienadmarznięty,
bez śladów uszkodzeń mechanicznych - 250 szt.;
16) Botwina świeża, czysta, bez śladów uszkodzeń mechanicznych - 100 kg
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
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zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Podane ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość
przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia
pomnożonego przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom
realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 50 % jej maksymalnej wartości.
Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie
prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących
przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej
wartości umowy.
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium 400,00 PLN
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Warzywa i owoce mrożone
Część nr: 5
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15300000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581
Koszalin
II.2.4) Opis zamówienia:
1) Kalafior mrożony op 2,5kg - 1400 kg;
2) Marchew – kostka op. 2,5kg - 700 kg;
3) Truskawka op 2kg - 448 kg;
4) Mieszanka owocowa 5-składnikowa (wiśnia, śliwka, porzeczka czarna,
porzeczka czerwona, truskawka) op 2,5kg - 2700 kg;
5) Brokuły op 2,5kg - 1450 kg;
6) Fasolka szparagowa op 2,5kg - 480 kg;
7) Pyzy ziemniaczane op 2,5kg - 120 kg;
8) Pyzy ziemniaczane z mięsem op 2,5kg - 120 kg;
9) Szpinak mrożony op 2,5 kg - 300 kg
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 12
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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: tak
Opis opcji:
Podane ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość
przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia
pomnożonego przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom
realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 50 % jej maksymalnej wartości.
Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie
prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących
przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej
wartości umowy.
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium 150,00 PLN
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Jaja świeże
Część nr: 6
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03142500
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581
Koszalin
II.2.4) Opis zamówienia:
Jaja świeże XL (ok. 76g) - 70000 szt.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Podane ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość
przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia
pomnożonego przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom
realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 50 % jej maksymalnej wartości.
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium 150,00 PLN
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Ziemniaki jadalne
Część nr: 7
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03212100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581
Koszalin
II.2.4) Opis zamówienia:
Ziemniaki jadalne o kalibrażu nie mniejszym niż 40mm, czyste, suche,
jednoodmianowe, o kształcie typowym dla danej odmiany, o dobrym smaku, bez
śladów uszkodzeń mechanicznych, pakowane w workach 15kg - 72000 kg
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Podane ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość
przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia
pomnożonego przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom
realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 50 % jej maksymalnej wartości.
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium 350,00 PLN
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Woda mineralna
Część nr: 8
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
41100000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581
Koszalin
II.2.4) Opis zamówienia:
Naturalna woda mineralna wysokomineralizowana wapniowo-magnezowa
średniogazowana w butelkach plastikowych typu PET o poj. 0,5l - 110000 szt.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Podane ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość
przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia
pomnożonego przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom
realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 50 % jej maksymalnej wartości.
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium 250,00 PLN
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Artykuły spożywcze różne
Część nr: 9
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15800000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581
Koszalin
II.2.4) Opis zamówienia:
1) Cukier 1kg - 3 500 kg;
2) Sól warzona 1 kg - 2 000 kg;
3) Bułka tarta 1 kg - 70 kg;
4) Kasza gryczana 1 kg - 500 kg;
5) Ryż 1 kg - 3 000 kg;
6) Kasza manna 1 kg - 1 400 kg;
7) Płatki owsiane 1 kg - 1 200 kg;
8) Kasza jęczmienna, wiejska 1 kg - 1 900 kg;
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9) Mąka wrocławska 1 kg - 3 000 kg;
10) Mąka tortowa 1 kg - 800 kg;
11) Fasola „Jaś” - 300 kg;
12) Groch łuskany - 150 kg;
13) Ocet 0,5 l - 200 szt.;
14) Herbata typu Lipton lub równoważna expres (op. = 50szt.) - 50 op.;
15) Przyprawa do zup typu Maggi lub równoważna 1L - 900 szt.;
16) Majeranek 1 pacz. 10 g - 400 szt.;
17) Papryka słodka 1 pacz. 20 g - 200 szt.;
18) Pieprz mielony czarny 1 pacz. 20 g - 2 000 szt.;
19) Czosnek mielony 1 op. 20g - 100 szt.;
20) Ziele angielskie 1 pacz. 10 g - 150 szt.;
21) Kwasek cytrynowy 50 g - 2 000 szt.;
22) Proszek do pieczenia 18 g - 700 szt.;
23) Cukier waniliowy 16 g - 400 szt.;
24) Krem karpatka do gotowania 250g - 200 szt.;
25) Kisiel 1 op. 38 g dla dzieci - 600 szt.;
26) Kisiel 1kg dla dzieci - 300 kg.;
27) Budyń 1 op. 38g dla dzieci - 600 szt.;
28) Budyń 1kg dla dzieci - 250 kg;
29) Galaretka owocowa 75g dla dzieci - 200 szt.;
30) Galaretka owocowa 1kg dla dzieci - 250 kg;
31) Suchary delikatesowe 290 g - 2 000 szt.;
32) Biszkopty 120 g - 300 szt.;
33) Krakersy 180 g - 400 szt.;
34) Herbatniki 50 g typu Petit Bure lub równoważne dla dzieci - 1 500 szt.;
35) Ciastka różne (markizy, pierniki, wafle, kruche z dżemem) itp. - 100 kg;
36) Herbata granulowana 100g - 1 700 szt.;
37) Herbata Yunan lub równoważna 50g liściasta - 30 szt.;
38) Kawa Inka 150g - 2 000 szt.;
39) Kawa rozpuszczalna typu Jacobs lub równoważna 100g - 30 szt.;
40) Kakao naturalne ciemne 100 g - 300 szt.;
41) Koncentrat pomidorowy 40 % 900 g - 300 szt.;
42) Koncentrat pomidorowy 40%4500 g - 80 szt.;
43) Koncentrat buraczany 240 g - 80 szt.;
44) Olej rzepakowy 1 l - 1 000 litrów;
45) Olej jadalny rzepakowy op. 5 lub 3 l - 1 550 litrów;
46) Ogórki konserwowe 0,9 l - 1 500 szt.;
47) Chrzan 300 g - 200 szt.;
48) Musztarda 200 g - 400 szt.;
49) Soki Bobofrut lub równoważne 175 ml bez cukru dla dzieci - 1 000 szt.;
50) Soki typu Kubuś lub równoważne 330 ml w tym sok pomidorowy dla dzieci - 1
000 szt.;
51) Syrop owocowy 440g (syrop) dla dzieci - 1 000 szt.;
52) Soki Hortex lub równoważne 0,25 l kartoniki dla dzieci - 1 000 szt.;
53) Liść laurowy 1 pacz. 10g - 150 szt.;
54) Przyprawa do potraw typu Jarzynka lub równoważna 1kg - 1 000 kg;
55) Sos pieczarkowy 1kg (bez glutaminianu sodu, bez sztucznych barwników, bez
konserwantów) - 10 szt.;
56) Makarony różne 2kg - 4 000 kg;
57) Dżemy opakowania 25g, różne smaki, wysokosłodzone z owocami dla dzieci 3 500 szt.;
58) Miód naturalny 25 g - 3 500 szt.;
59) Dżem różne smaki, wysokosłodzony 1kg z owocami dla dzieci - 1 500 kg;
60) Fasola czerwona w zalewie natur. 400 g - 60 szt.;
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61) Fasola szparagowa zielona cięta po 2,6 kg - 50 szt.;
62) Groszek konserwowy sałatkowy puszka 0,4kg - 450 szt.;
63) Groszek konserwowy sałatkowy puszka 2,6kg - 70 szt.;
64) Kukurydza konserwowa puszka 3 L - 60 szt.;
65) Kukurydza konserwowa puszka 400 g - 450 szt.;
66) Papryka słodka konserwowa słój 0,9L - 200 szt.;
67) Ananas plastry 565 g - 300 szt.;
68) Brzoskwinie połówki puszka 850 g - 200 szt.;
69) Majonez dekoracyjny typu Winiary lub równoważny 400g - 600 szt.;
70) Majonez dekoracyjny typu Winiary lub równoważny słoik 700g - 200 szt.;
71) Mąka ziemniaczana 1kg - 100 kg;
72) Żelatyna wieprzowa 50 g - 700 szt.;
73) Kasza kukurydziana 1kg - 600 kg;
74) Kleik ryżowy 160g - 900 szt.;
75) Cynamon 15g - 50 szt.;
76) Żurek 1kg - 30 szt.;
77) Barszcz biały 1kg - 30 szt.;
78) Mak niebieski 200g - 40 szt.;
79) Wiórki kokosowe 70g - 150 szt.;
80) Kawa ziarnista 500g - 40 kg;
81) Rodzynki 100g - 100 szt.;
82) Orzechy włoskie łuskane 70g - 50 szt.;
83) Cukier puder 1kg - 20 kg;
Ze względu na ograniczenia w standardowych formularzach służących do
publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pozostały zakres
zamówienia znajduje się SIWZ
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Podane ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość
przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia
pomnożonego przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom
realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 50 % jej maksymalnej wartości.
Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie
prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących
przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej
wartości umowy.
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium 750,00 PLN
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II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Mięso, wędliny, drób
Część nr: 10
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15100000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581
Koszalin
II.2.4) Opis zamówienia:
I. MIĘSO WIEPRZOWE:
1) Karkówka bez kości - świeża - 2700 kg;
2) Łopatka bez kości - świeża - 300 kg;
3) Schab bez kości - świeży - 4600 kg;
4) Mięso wieprzowe od szynki bez kości - świeże - 300 kg;
5) Schab z kością - świeży - 100 kg;
6) Żeberka wieprzowe paski - świeże - 400 kg;
II. MIĘSO WOŁOWE:
7) Wołowina antrykot bez kości - świeża - 300 kg;
8) Wołowina extra bez kości - świeża - 150 kg;
IV. WĘDLINY:
9) Kiełbasa serdelek – skład: mięso wieprzowe 80 % +/- 5 %, kiełbaski krótkie
wieprzowe średnio mielone, wędzone, parzone bez składników szkodliwych - 150
kg;
10) Kiełbasa krakowska – skład: mięso wieprzowo-wołowe 80 % +/-5 % grubo
rozdrobniona, wędzona, parzona, bez składników szkodliwych - 100 kg;
11) Kiełbasa śląska – mięso wieprzowe 80 % +/- 5 %, średnio rozdrobniona,
wędzona, parzona bez składników szkodliwych - 300 kg;
12) Kiełbasa szynkowa wieprzowa – skład: mięso wieprzowe 75 % +/- 5 %, grubo
rozdrobniona, parzona, bez składników szkodliwych - 2000 kg;
13) Polędwica sopocka – skład: schab w całości, wędzony, parzony, bez
składników szkodliwych - 350 kg;
14) Szynka konserwowa wieprzowa- bez składników szkodliwych - 700 kg;
15) Szynka tyrolska wieprzowa - bez składników szkodliwych - 100 kg;
16) Szynka gotowana wieprzowa – mięso od szynki 80 % +/- 5 %, wędzona,
parzona, bez składników szkodliwych - 2700 kg;
17) Szynka z indyka – mięso w całości z indyka 80 % +/-5 %, bez składników
szkodliwych - 1200 kg;
18) Salceson czarny lub biały - bez składników szkodliwych - 100 kg;
19) Pasztetowa – wędzona, bez składników szkodliwych - 200 kg;
20) Boczek wędzony parzony - bez składników szkodliwych - 230 kg;
21) Smalec – paczkowany po 250 g - 60 kg;
22) Słonina - świeża - 200 kg;
23) Kaszanka – gryczano-jęczmienna - 300 kg;
24) Filet z piersi indyka wędzony – mięso w całości z indyka 90 % +/-5 %, bez
składników szkodliwych - 100 kg;
25) Schab pieczony biały – mięso wieprzowe schab w całości 90 % +/- 5 %, bez
składników szkodliwych - 350 kg;
26) Kiełbasa żywiecka -skład:mięso wieprzowo-wołowe 80%+/-5 % grubo
rozdrobniona,wędzona,parzona,bez składników szkodliwych - 100 kg;
27) Szynka z kurczaka -mięso w całości z kurczaka 80%+/-5 %, bez składników
szkodliwych - 800 kg;
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V. DRÓB ŚWIEŻY 28) Kurczaki - 3000 kg;
29) Filet z kurczaka - 2500 kg;
30) Żołądki drobiowe - 400 kg;
31) Wątróbka drobiowa - 500 kg;
32) Porcje rosołowe - 3300 kg;
33) Udka z kurczaka 250-300g - 4000 szt
34) Pasztet drobiowy 100g – bez składników szkodliwych 200 szt
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Podane ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość
przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia
pomnożonego przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom
realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 50 % jej maksymalnej wartości.
Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie
prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących
przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej
wartości umowy.
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium 1900,00 PLN
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Pieczywo
Część nr: 11
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15810000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581
Koszalin
II.2.4) Opis zamówienia:
1) Chleb zwykły krojony 0,5 kg - 42 000 szt.
2) Chleb razowy krojony prostokątny 0,5 kg - 15 000 szt.
3) Bułka zwykła 70g - 44 000 szt.
4) Bułka drożdżowa słodka (z serem lub dżemem lub budyniem) lub paluch 80g -
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5 500 szt.
5) Placek drożdżowy z kruszonką - 100 kg
6) Placek drożdżowy z owocami sezonowymi - 250 kg
7) Babka piaskowa 400g - 80 szt.
8) Jagodzianka lub pączek 80g - 500 szt.
9) Bułka tarta 0,50kg - 350 kg
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Podane ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość
przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia
pomnożonego przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom
realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 50 % jej maksymalnej wartości.
Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie
prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących
przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej
wartości umowy.
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium 400,00 PLN
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Ryby świeże, mrożone, wędzone, solone oraz konserwy rybne
Część nr: 12
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03311000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL426
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581
Koszalin
II.2.4) Opis zamówienia:
1) Filet z dorsza atlantyckiego – mrożony (bez skóry, bez glazury) 150-170g 1200 kg;
2) Filet z miruny ze skórą – mrożony (ze skórą, bez glazury) 110-170g - 500 kg;
3) Filet z karpia - 30 kg;
4) Szprot w oleju wędzony – konserwa – 175g - 1250 szt.;
5) Szprot w pomidorach – konserwa – 175g - 1300 szt.;
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6) Makrela w pomidorach – konserwa – 175g - 300 szt.;
7) Tuńczyk w oleju w kawałkach – konserwa – 170g - 200 szt.;
8) Pstrąg wędzony kawałki - 100 kg;
9) Śledziowe filety ala matias Premium A4 - 250 kg;
10) Filet z dorsza bałtyckiego ze skórą świeży 150 – 300g - 725 kg;
11) Makrela wędzona 100 – 200g - 250 kg
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 12
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: tak
Opis opcji:
Podane ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość
przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia
pomnożonego przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom
realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 50 % jej maksymalnej wartości.
Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie
prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących
przedmiotem zamówienia, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej
wartości umowy.
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Wadium 300,00 PLN
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:
Warunki udziału w postępowaniu dla Wykonawców przystępujących do części nr 1
„Mleko”, części nr 2 „Przetwory mleczarskie”, części nr 10 „Mięso, wędliny, drób”
oraz części nr 12 „Ryby”:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają
zezwolenie Inspektora Sanitarnego na prowadzenie działalności w zakresie
przedmiotowego zamówienia
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków
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III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Umowa realizowana będzie przez 12 miesięcy od daty jej podpisania. Projekt
umowy stanowi załącznik do SIWZ.
1. Dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu realizacji umowy, w przypadku
niezrealizowania przedmiotu umowy w umownym terminie z powodu
zmniejszenia potrzeb własnych.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany przedmiotu zamówienia wynikającego z
oferty na podstawie, której zawarta została umowa, przy niższej lub
niezwiększonej cenie, w przypadku, gdy:
1) Wykonawca zaproponuje nowszy technologicznie produkt spełniający parametry
określone w opisie przedmiotu zamówienia;
2) Wykonawca wstrzyma wprowadzanie przedmiotu umowy do obrotu handlowego
i zaproponuje produkt równoważny, spełniający parametry określone w opisie
przedmiotu zamówienia;
Ze względu na ograniczenia w standardowych formularzach służących do
publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pozostały zakres
zmian znajduje się SIWZ.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/11/2019
Czas lokalny: 10:00
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/11/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581
Koszalin
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Sesja otwarcia ofert jest jawna
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
Informacja i dostęp do danych osobowych:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im.
Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin, POLSKA;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja
Kopernika jest Pani Anna Kobusińska, adres e-mail: sekretariat@swk.med.pl,
telefon: 94 34 88 545;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę „artykułów spożywczych”, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat
kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
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ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) 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. 2) Odwołanie
wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 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.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/10/2019
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