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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
NR 03/PN/2017 

Z dnia: 05-04-2017r. 
 
Nazwa (firma) i adres Zamawiającego 

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 
UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30 

 
Tryb udzielenia zamówienia 
 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 
o wartości szacunkowej zamówienia powyŜej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień 

Publicznych 
Zgodnie z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy 
 

PROCEDURA O KTÓREJ MOWA W ART. 24aa, ust. 1 ustawy Pzp 
 
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) 
 

 
1. NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO w zakładce „Przetargi” 
Adres strony www.szpitaletczewskiesa.pl  

 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub 
zakresu zamówienia, z podaniem 
informacji o moŜliwości składania ofert 
częściowych 
 

 
Dostawa artykułów oraz sprzętu medycznego jednorazowego i 

wielorazowego uŜytku na potrzeby Zamawiającego 
 

Kod główny: CPV 33.00.00.00-0 
(Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała) 

 
Zamawiający dopuszcza podzielenie zamówienia na części, zwane „Pakietami”.  

Zamawiający do przedmiotowego zamówienia przewidział 45 pakietów 
 
Pakiet nr 1. Przyrządy do przetaczania płynów i krwi  CPV33194000-6 
Pakiet nr 2. Strzykawki  CPV33141310-6  
Pakiet nr 3. Igły jednorazowe  CPV33141320-9  
Pakiet nr 4. Kaniule dotętnicze i pediatryczne  CPV33141220-8 
Pakiet nr 5. Kaniule do Ŝył obwodowych  CPV33141220-8 
Pakiet nr 6. Cewniki do odsysania jednorazowego uŜytku  CPV33141200-2 
Pakiet nr 7. Drobny sprzęt medyczny  CPV33190000-8 
Pakiet nr 8. Cewniki, zgłębniki jednorazowego uŜytku  CPV33141200-2 
Pakiet nr 9. Pojemniki do zbiórki moczu i lewatywy, opaski, zaciskacze, przedłuŜacze CPV33141600-6 
Pakiet nr 10. Elektrody do EKG jednorazowego uŜytku, Ŝele, papier do urządzeń medycznych    
CPV33190000-8 
Pakiet nr 11. Filtry, maski, rurki jednorazowego uŜytku  CPV33171000-9 
Pakiet nr 12. Obwód oddechowy noworodka, zestawy do terapii oddechowej typu nCPAP i wentylacji 
nieinwazyjnej noworodków – kompatybilne z respiratorem BABYLOG  CPV33157200-7 
Pakiet nr 13. Przyrządy do anestezji i resuscytacji  CPV33171000-9 
Pakiet nr 14. Zestaw do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca  CPV33141600-6 
Pakiet nr 15. Zestaw do przezskórnej gastrostomii endoskopowej  CPV33141641-5 
Pakiet nr 16. Końcówki robocze kompatybilne z generatorem GE GEN11TV  CPV33168000-5 
Pakiet nr 17. Zestawy  cewników do hemodializy CPV33181500-7 
Pakiet nr 18. Wzierniki  CPV33141000-0 
Pakiet nr 19. Akcesoria do endoskopii  CPV33168000-5 
Pakiet nr 20. Akcesoria do endoskopii  CPV33168000-5 
Pakiet nr 21. Testy urazowe  CPV33124131-2 
Pakiet nr 22. Dreny do artroskopii  CPV33183100-7 
Pakiet nr 23. Dreny i implanty do artroskopii CPV33141600-6 
Pakiet nr 24. Wkłady workowe jednorazowego uŜytku  CPV33141642-2                                                                     
Pakiet nr 25. Koce jednorazowego uŜytku kompatybilne z urządzeniem ogrzewającym Mistral Air Plus   
CPV33162200-5 
Pakiet nr 26. Elektrody neutralne jednorazowe do koagulacji  CPV33168000-5 
Pakiet nr 27. ObłoŜenia do zabiegów operacyjnych  CPV33140000-3 
Pakiet nr 28. OdzieŜ i obłoŜenia jednorazowe  CPV33199000-1 
Pakiet nr 29. Zestawy do zabezpieczenia noworodka  CPV33140000-3 
Pakiet nr 30. Fartuchy chirurgiczne jednorazowe jałowe  CPV33199000-1 
Pakiet nr 31. Fartuchy chirurgiczne jednorazowe jałowe  CPV33199000-1 
Pakiet nr 32. Zestawy zabiegowe do wkłucia CPV33140000-3 
Pakiet nr 33. Ostrza chirurgiczne  jednorazowego uŜytku  CPV33141411-4                                                                  
Pakiet nr 34. Materiały do sterylizacji  CPV33140000-3 
Pakiet nr 35. Pojemniki na odpady medyczne jednorazowego uŜytku  CPV33140000-3                                                   
Pakiet nr 36. Myjka do mycia ciała pacjenta  CPV33140000-3 
Pakiet nr 37. Butelki do długotrwałego odsysania ran, dreny CPV33141642-2                                                                 
Pakiet nr 38. Obwody oddechowe CPV33157200-7 
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Pakiet nr 39. Obwody oddechowe CPV33157200-7 
Pakiet nr 40. Igły do znieczuleń  CPV33141321-6 
Pakiet nr 41. Zestaw do znieczulenia, kaniulacji,  introduktory  CPV33171300-2 
Pakiet nr 42. Zestaw do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną CPV33124130-5 
Pakiet nr 43. Artykuły do infuzji CPV33194120-3 
Pakiet nr 44. Artykuły do zabiegów operacyjnych CPV33140000-3 
Pakiet nr 45. Butelki dla noworodka  CPV33681000-7 
 
Wykonawcy mogą złoŜyć swoją ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia (Pakietów). 
Pakiety nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia 
określonego w danym pakiecie zostaną odrzucone. 

 
Przedmiot zamówienia i jego zakres został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SIWZ  

 
 
MoŜliwość składania ofert wariantowych 
 

 
NIE PRZEWIDUJE SIĘ 

MoŜliwość lub wymóg złoŜenia oferty 
wariantowej 

NIE PRZEWIDUJE SIĘ 

 
Termin wykonania zamówienia 
 

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawy sukcesywne wg. zamówień częściowych składanych przez 
Zamawiającego, zgodnie z bieŜącym zapotrzebowaniem. 

 
Warunki udziału w postępowaniu oraz 
podstawy wykluczenia 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki 
udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ. 
 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
2.1.Sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej.  
Zamawiający nie określa Ŝadnego warunku w tym zakresie 
 
2.2. Zdolność techniczna lub zawodowa 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności 
technicznej lub zawodowej.  
Zamawiający nie określa Ŝadnego warunku w tym zakresie 
 
2.3. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania 
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów. 
Zamawiający nie określa Ŝadnego warunku w tym zakresie 
 
3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 
pkt 12-23 ustawy Pzp. 
 
4. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
 
5. Nie przewiduje się wykluczenia Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 
 
6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, 
moŜe przedstawić dowody na to, Ŝe podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w 
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 
zadośćuczynienie pienięŜne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeŜeli wobec Wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeŜeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające. 
  
7. Zamawiający moŜe wykluczyć Wykonawcę na kaŜdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego 
uznaje się za odrzuconą. 

 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia 

 
1.1 Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:  
 
1.1.1. Wypełnione oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej 
JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza, określonego w rozporządzeniu wykonawczym 
Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59, ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Wykonawca moŜe skorzystać z 
edytowalnej wersji JEDZ, która stanowi załącznik nr 2 do SIWZ lub skorzystać z narzędzia do wypełniania 
formularza udostępnionego na stronie http://ec.europa.eu/growth/espd Informacje zawarte w oświadczeniu będą 
stanowić wstępne potwierdzenie, Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu 
 
1.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynaleŜności lub braku przynaleŜności do tej samej 



3 
 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego. – załącznik nr 5 do 
SIWZ – Oświadczenie w sprawie przynaleŜności do grupy kapitałowej 
Wraz ze złoŜeniem oświadczenia, Wykonawca moŜe przedstawić dowody, Ŝe powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie w sprawie 
przynaleŜności do grupy kapitałowej wnosi się pisemnie w oryginale. Oświadczenie wraz z ewentualnymi 
dokumentami, o których mowa w niniejszym punkcie naleŜy złoŜyć za pośrednictwem operatora pocztowego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 
1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

 
1.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyŜej oceniona, do 
złoŜenia w wyznaczonym, nie krótszym niŜ 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złoŜenia oświadczeń lub 
dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
1.3.1. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 

 
a)  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć: 
Zamawiający nie wymaga dodatkowych dokumentów ani oświadczeń w tym zakresie 
 

b) W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego, naleŜy przedłoŜyć: 
- oświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę dokumentów dopuszczających do obrotu i stosowania przedmiot 

zamówienia, tj. wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o 

wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015r., poz. 876) oraz certyfikat CE lub deklaracje zgodności.  

Zamawiający moŜe Ŝądać udostępnienia tych dokumentów do wglądu na etapie postępowania i/lub realizacji 

umowy. 
UWAGA: Warunek ten nie dotyczy asortymentu wskazanego w pakiecie nr 36 – Myjka do mycia ciała pacjenta. W 
przypadku złoŜenia oferty w zakresie pakietu nr 36 Wykonawca nie będzie zobowiązany na wezwanie zamawiającego 
złoŜyć powyŜszego oświadczenia.  
 
c) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia naleŜy przedłoŜyć: 
- informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21ustawy pzp, 

wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
 

 
Informacja na temat wadium 
 

 
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WNIESIENIA WADIUM 
 
1.  Wysokość wadium na całość zamówienia ustala się w kwocie 35.163,00  Złotych Polskich (PLN) 

(słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 00/100). 
 

Z tym, Ŝe Wykonawca jest zobowiązany do wpłaty wadium jedynie w zakresie Pakietów, na które składa swoją  
ofertę. Kwoty wadium dla poszczególnych pakietów przedstawiają się następująco: 

 

PAKIET NR 1         1 210,00 zł  

PAKIET NR 2           828,00 zł  

PAKIET NR 3           387,00 zł  

PAKIET NR 4           330,00 zł  

PAKIET NR 5           383,00 zł  

PAKIET NR 6           566,00 zł  

PAKIET NR 7           479,00 zł  

PAKIET NR 8           289,00 zł  

PAKIET NR 9           323,00 zł  

PAKIET NR 10           295,00 zł  

PAKIET NR 11         3 284,00 zł  

PAKIET NR 12           321,00 zł  

PAKIET NR 13         1 615,00 zł  

PAKIET NR 14         1 032,00 zł  

PAKIET NR 15           251,00 zł  

PAKIET NR 16         1 300,00 zł  

PAKIET NR 17           527,00 zł  

PAKIET NR 18           149,00 zł  

PAKIET NR 19         2 474,00 zł  

PAKIET NR 20           707,00 zł  

PAKIET NR 21           111,00 zł  

PAKIET NR 22           353,00 zł  

PAKIET NR 23         6 012,00 zł  

PAKIET NR 24           523,00 zł  

PAKIET NR 25           152,00 zł  



4 
 

PAKIET NR 26           112,00 zł  

PAKIET NR 27         2 758,00 zł  

PAKIET NR 28         2 003,00 zł  

PAKIET NR 29           580,00 zł  

PAKIET NR 30           188,00 zł  

PAKIET NR 31         1 214,00 zł  

PAKIET NR 32           333,00 zł  

PAKIET NR 33             72,00 zł  

PAKIET NR 34           967,00 zł  

PAKIET NR 35           152,00 zł  

PAKIET NR 36           232,00 zł  

PAKIET NR 37           250,00 zł  

PAKIET NR 38           366,00 zł  

PAKIET NR 39           226,00 zł  

PAKIET NR 40           315,00 zł  

PAKIET NR 41           413,00 zł  

PAKIET NR 42           168,00 zł  

PAKIET NR 43           446,00 zł  

PAKIET NR 44           352,00 zł  

PAKIET NR 45           115,00 zł  

 
2.    Wadium moŜe być wniesione w pieniądzu, poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach 
ubezpieczeniowych oraz poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (z tym, Ŝe poręczenie kasy 
jest zawsze poręczeniem pienięŜnym), poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  Przedsiębiorczości (art.45 ust. 6 
ustawy PZP).  
 
UWAGA 1: W przypadku wniesienia wadium w inny sposób niŜ w pieniądzu, wymaga się dołączenia do oferty 
oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.  
 
UWAGA 2: W przypadku wniesienia wadium w inny sposób niŜ w pieniądzu, Zamawiający nie dopuszcza 
ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją gwarancji / poręczenia lub innego dokumentu 
przewidzianego w ustawie PZP i niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy z treści dokumentów, o których mowa w 
zdaniu poprzedzającym, wynikał będzie obowiązek poniesienia jakiegokolwiek kosztu związanego z ich 
realizacją przez Zamawiającego, ten uzna taki dokument za wadliwy, nie spełniający wymagań Zamawiającego.  
 
3.  Wadium musi być udzielane do końca terminu związania ofertą.                                                                                                                              
4.  Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 
5.  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniŜszy rachunek bankowy Zamawiającego: 

PKO BP S.A. 

43 1440 1101 0000 0000 0814 5121 

6.  Kopię potwierdzenia wniesienia wadium pod rygorem odrzucenia oferty naleŜy dołączyć do oferty jako 
załącznik 

7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 
zastrzeŜeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP. 
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po 
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 
(jeśli takiego Ŝądano), zgodnie z art. 46 ust. 1a ustawy PZP. 
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 
składania ofert, zgodnie z art.46 ust. 2 ustawy PZP.  
10. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 
art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.  
11. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.  
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana:  
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;  
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy;  
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie 

wykonawcy.  
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leŜących po jego stronie, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 
pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, co 
powodowało brak moŜliwości wybrania oferty złoŜonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
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Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 
 

Kryterium: Cena oferty (brutto) 
Waga (%) - 100 %  

 
Termin składania ofert, adres na który 
oferty muszą zostać wysłane, oraz język 
lub języki, w jakich muszą one być 
sporządzone 
 

Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego tj:  
SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, UL. 30 STYCZNIA 57/58. 83-110 TCZEW 
w SEKRETARIACIE – pok. Nr 3 - I piętro, budynek G,  
w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00 - do dnia 22-05-2017r. do godz. 11.00 
 
Ofertę naleŜy sporządzić w języku polskim 

Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert 
Informacja o zamiarze zawarcia umowy 
ramowej 

NIE PRZEWIDUJE SIĘ 
Informacja o zamiarze ustanowienia 
dynamicznego systemu zakupów wraz z 
adresem strony internetowej, na której 
będą zamieszczone dodatkowe informacje 
dotyczące dynamicznego systemu 
zakupów 

NIE PRZEWIDUJE SIĘ 

Informacja o przewidywanym wyborze 
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej wraz z adresem 
strony internetowej, na której będzie 
prowadzona aukcja elektroniczna 

NIE PRZEWIDUJE SIĘ 

Informacja o przewidywanych 
zamówieniach o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3, 
jeŜeli Zamawiający przewiduje udzielenie 
takich zamówień 

TAK, DO 20% ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO 

Data przekazania ogłoszenia do Urzędu 
Publikacji Unii Europejskiej 
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