ul. Wrocławska 46, 57 – 100 Strzelin
centrala: (071) 39 21 201
fax: (071) 39 20 369
e-mail: sekretariat@szpitalstrzelin.pl
www.szpitalstrzelin.pl

SZP V-T/Z/IX/2017/o.3

Strzelin, 22.12.2017 r.

Dotyczy: zapytań Wykonawców do przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników
laboratoryjnych z dzierżawą analizatorów dla Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. Strzelinie.
Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia / SIWZ:
Dotyczy Pakietu nr 1
1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora
używany, pracującego aktualnie w laboratorium Zamawiającego - rok produkcji 2014, po pełnym
przeglądzie technicznym?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
2.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora
oznaczającego następujące parametry: pO2, pCO2, pH; Na+, K+, Cl-, Ca++; tHb mod., SO2,
hematokryt; i wyliczającego następujące parametry
H+, cHCO3-, ctCO2(P), BE, BEact, BEecf, BB, SO2, P50, Qs/Qt, pHst, cHCO3-st, PAO2, AaDO2,
a/AO2, avDO2, nCa2+, AG, pHt, H+t, PCO2t, PO2t, PAO2t, AaDO2t, RIt, Hct(c),
OER, (Qt)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.
3. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora
pracującego w oparciu o odczynniki i kalibratory płynne konfekcjonowane w 3 oddzielne opakowania,
wykonującego pomiary w oparciu o bezobsługowe elektrody tradycyjnego typu, tworzące jeden tor
pomiarowy lecz niepodświetlany oraz bez funkcji maualnego przesuwu próbki w torze pomiarowym i
oznaczającego wymagane parametry z próbki o objętości 68 mikrolitrów?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
4. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymagając oprogramowania w języku
polskim wymaga również komunikacji przy pomocy ekranu dotykowego?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.
5. Prosimy o doprecyzowanie, co powinna zawierać kolumna B w formularzu cenowym ?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia – kolumna B „nazwa”, kolumna C „nr katalogowy”.
Dotyczy załącznik nr 5a wzór umowy , paragraf 8 , pkt 4.

6. Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu: Sprzedający jest zobowiązany do zapewnienia
niezwłocznego usunięcia usterki, bądź awarii analizatora, tj. w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia.
W razie braku możliwości wykonania naprawy w czasie 24 godzin Sprzedający jest zobowiązany
własnym staraniem i na swój koszt dostarczyć w w/w czasie analizator wolny od wad umożliwiający
wykonanie badań laboratoryjnych na czas naprawy, bądź pokryć uzasadnione koszty Kupującego
związane z wykonaniem badań laboratoryjnych w innym ośrodku. Zgłoszenie awarii/ usterki może
nastąpić telefonicznie pod nr …............. lub faksem na nr …………….
na:
Sprzedający jest zobowiązany do zapewnienia niezwłocznego usunięcia usterki, bądź awarii
analizatora, tj. w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia w dni robocze. W razie braku możliwości
wykonania naprawy w czasie 24 godzin Sprzedający jest zobowiązany własnym staraniem i na swój
koszt dostarczyć w w/w czasie analizator wolny od wad umożliwiający wykonanie badań
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laboratoryjnych na czas naprawy, bądź pokryć uzasadnione koszty Kupującego związane z
wykonaniem badań laboratoryjnych w innym ośrodku. Zgłoszenie awarii/ usterki może nastąpić
telefonicznie pod nr ….....................…… lub faksem na nr ………………….

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.
Dotyczy załącznik nr 2.5b pakiet V parametry graniczne

7. Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu Czas reakcji - przyjęcie zgłoszenia - podjęcie naprawy
- maksymalnie 24 h na Czas reakcji - przyjęcie zgłoszenia - podjęcie naprawy - maksymalnie 24 h w
dni robocze.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.
8. Czy zamawiający zgodzi się zmienić zapis: Na czas naprawy zapewnienie aparatu zastępczy na:
Zapewnienie aparatu zastępczego na czas naprawy dłuższy niż 24 godziny w dni robocze.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę, po wcześniejszym uzgodnieniu z
Kierownikiem Laboratorium i akceptacji ze strony Zamawiającego.
Dotyczy załącznik 2.1a Pakiet I
9.

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu Czas reakcji - przyjęcie zgłoszenia - podjęcie
naprawy - maksymalnie 24 h na Czas reakcji - przyjęcie zgłoszenia - podjęcie naprawy maksymalnie 24 h w dni robocze.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.
10. Czy zamawiający zgodzi się zmienić zapis: Na czas naprawy zapewnienie aparatu zastępczy na :
Zapewnienie aparatu zastępczego na czas naprawy dłuższy niż 24 godziny w dni robocze.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę, po wcześniejszym uzgodnieniu z
Kierownikiem Laboratorium i akceptacji ze strony Zamawiającego.
Dotyczy załącznika 5a

11. Par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty
wystawienia faktury?
Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne
określenie terminu płatności.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę aby termin płatności był liczony od dnia
dostarczenia faktury.
12. Par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.
13. Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.
14. Par. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w
każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.
15. Par. 7 ust. 1 lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.
16. Par. 7 ust. 1 lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru
umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej w
terminie dostawy częściowej, a nie od wynagrodzenia za cały przedmiot umowy?
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Uzasadnienie:
Zastrzeżona, we wzorze umowy kara umowna jest rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2
kodeksu cywilnego. Podstawową funkcją kary umownej jest kompensacja szkody poniesionej przez
Zamawiającego. Powinna ona bowiem służyć ułatwieniu dochodzenia odszkodowania, a nie
prowadzić do sytuacji, w której Zamawiający wzbogaca się na niewykonaniu zobowiązania przez
Wykonawcę (por. wyr. SA w Katowicach 17.12.2008 r., V ACA 483/08, OSA w Katowicach 2009, Nr 1,
poz. 5). W związku z tym, w przypadku utrzymania obecnego brzmienia postanowienia umowy
(niewspółmierność z ewentualną szkodą Zamawiającego) ewentualnie naliczona kara umowna
zostanie uznana za rażąco wygórowaną, a w konsekwencji tego możliwe będzie jej miarkowanie, co
naraża instytucję zamawiającą na nieuzyskanie zakładanego odszkodowania oraz dodatkowe koszty
postępowania sądowego. Mając na względzie z jednej strony ochronę słusznego interesu
Zamawiającego, a z drugiej zasadę równości stron prawa kontraktów oraz regulację art. 484 § 2
kodeksu cywilnego proponujemy, aby podstawą naliczenia kary umownej była wartość
niedostarczonej w terminie dostawy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.
17. Par. 7 ust. 1 lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.
18. Par. 7 ust. 1 lit. c, Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od
umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania
umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.
19. Par. 7 ust. 1 lit. d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru
umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto
dot. niezrealizowanej części umowy.?
Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a
dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary
umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco
zawyżony. W takiej sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością
kary umownej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.
20. Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu "ani prawo do odstąpienia lub
wypowiedzenia umowy" oraz dodanie zapisu:
„Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny
zakupu przekracza 30 dni.”?
Uzasadnienie: Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art.
487 par. 2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten
sposób, że świadczenie jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii
zobowiązań umownych).W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest
regułą, że każda ze stron zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma
ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie
świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na stan majątkowy, strona
zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem do czasu
gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego zabezpieczenia.
Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku niewykonania
zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec
Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy
części jego ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy
wzajemnej przez Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.
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21. Par. 8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może
przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.
Dotyczy załącznika 5b

22. Par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty
wystawienia faktury?
Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie
terminu płatności.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę aby termin płatności był liczony od dnia
dostarczenia faktury.
23. Par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.
24. Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.
25. Par. 7 ust. 1 lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.
26. Par. 7 ust. 1 lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru
umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej w
terminie dostawy częściowej, a nie od wynagrodzenia za cały przedmiot umowy?
Uzasadnienie: Zastrzeżona, we wzorze umowy kara umowna jest rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 §
2 kodeksu cywilnego. Podstawową funkcją kary umownej jest kompensacja szkody poniesionej przez
Zamawiającego. Powinna ona bowiem służyć ułatwieniu dochodzenia odszkodowania, a nie prowadzić do
sytuacji, w której Zamawiający wzbogaca się na niewykonaniu zobowiązania przez Wykonawcę (por. wyr. SA w
Katowicach 17.12.2008 r., V ACA 483/08, OSA w Katowicach 2009, Nr 1, poz. 5). W związku z tym, w
przypadku utrzymania obecnego brzmienia postanowienia umowy (niewspółmierność z ewentualną szkodą
Zamawiającego) ewentualnie naliczona kara umowna zostanie uznana za rażąco wygórowaną, a w
konsekwencji tego możliwe będzie jej miarkowanie, co naraża instytucję zamawiającą na nieuzyskanie
zakładanego odszkodowania oraz dodatkowe koszty postępowania sądowego. Mając na względzie z jednej
strony ochronę słusznego interesu Zamawiającego, a z drugiej zasadę równości stron prawa kontraktów oraz
regulację art. 484 § 2 kodeksu cywilnego proponujemy, aby podstawą naliczenia kary umownej była wartość
niedostarczonej w terminie dostawy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.
27. Par. 7 ust. 1 lit. b Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.
28. Par. 7 ust. 1 lit. c, Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy
przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z
wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.
29. Par. 7 ust. 1 lit. d Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru
umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto
dot. niezrealizowanej części umowy.?
Uzasadnienie: Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla
przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej
naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej
sytuacji budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.
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30. Par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu "ani prawo do odstąpienia lub
wypowiedzenia umowy" oraz dodanie zapisu:
„Obowiązek ciągłości dostaw nie dotyczy sytuacji gdy opóźnienie Zamawiającego w zapłacie ceny
zakupu przekracza 30 dni.”?
Uzasadnienie: Obecne postanowienie wzoru umowy jest jednostronne i jako takie narusza normę art. 487 par.
2 k.c., który mówi, że umowa jest wzajemna, kiedy obie strony zobowiązują się w ten sposób, że świadczenie
jednej z nich ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej (zasada symetrii zobowiązań umownych).W
stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze stron zobowiązując
się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent tego świadczenia od kontrahenta. Dlatego
też, zgodnie z art. 490 k.c., gdy spełnienie świadczenia przez drugą stronę staje się wątpliwe ze względu na
stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego
spełnieniem do czasu gdy druga strona zaofiaruje świadczenie wzajemne lub nie da stosownego
zabezpieczenia. Zamawiający dokonał ograniczenia praw Wykonawcy przynależnych mu w przypadku
niewykonania zobowiązania przez Zamawiającego. Skoro Zamawiający zapisuje cały szereg sankcji wobec
Wykonawcy za niewłaściwą realizację umowy, to tym bardziej nie powinien pozbawiać Wykonawcy części jego
ustawowych praw przysługujących w przypadku niewłaściwego wykonania umowy wzajemnej przez
Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.
31. Par. 8 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20%
całkowitej wartości umowy”?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.
32. Par. 8 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty
wystawienia faktury?
Uzasadnienie: Utrzymanie zapisu w obecnej postaci spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie
terminu płatności.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę aby termin płatności był liczony od dnia
dostarczenia faktury.
33. Par. 8 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "godzin" na "godzin w dni robocze"?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.
34. Pytanie 1 - dotyczy projektu umowy:
W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich
kosztów związanych z realizacja zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości
zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania
oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego
Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw.
Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:
„Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizacje maksymalnie ….
dostaw miesięcznie, co daje liczbę ….. dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy.
W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym,
Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz.”
ODPOWIEDŹ: Zamawiający określił prognozowaną liczbę badań w czasie trwania umowy
dotyczącą poszczególnych pakietów w załącznikach nr 2 do SIWZ. Wykonawca na tej
podstawie szacuje ilość niezbędnych do wykonania badań kalibratorów, kontroli i materiałów
zużywalnych.
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do projektu umowy zaproponowanego
zapisu.
35. Pytanie 2 - dotyczy projektu umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w § 7 ust. 1 a poprzez wprowadzenie kary
umownej naliczanej od wartości niezrealizowanej dostawy - za każdy dzień opóźnienia ?
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W obecnym brzmieniu nakłada się na Wykonawcę kary umowne naliczane od całkowitej wartości
umowy, co może doprowadzić do sytuacji, że kara umowna przewyższy wartość samego
zamówienia. Podstawą do naliczania kar powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z
wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.
36. Pytanie 3 - dotyczy projektu umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w § 7 ust. 1 d poprzez obniżenie wysokości kary
umownej do 5 % wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ umowy jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.
37. Pytanie 4, dot. pakiet nr II poz. 2
Czy Zamawiający dopuści szybki immunochromatograficzny test do jakościowego oznaczania
przeciwciał IgM oraz IgG przeciwko Treponema pallidum w próbkach ludzkiej krwi pełnej, surowicy
lub osocza?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
38. Pytanie 5 - dot. pakiet nr II poz. 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie testu czułości analitycznej 40 ng/ml?
Uzasadnienie: Pragniemy zwrócić uwagę, iż zalecanym parametrem w badaniach obecności krwi
w kale jest stosowanie jednostki ug hemoglobiny / g kału, aniżeli ng hemoglobiny / ml buforu.
Test cut-off 40 ng / ml w badaniach wykazuje czułość diagnostyczną na poziomie 97,3% oraz
swoistość diagnostyczną 98,4% co odpowiada 2 ug / g kału. Zwiększając czułość testu do
wymaganej przez Zamawiającego tj. 10 ng/ml analogicznie otrzymujemy 0,5 μg/g kału, co
skutkuje pojawieniem się ogromnej ilości wyników fałszywie dodatnich. Użycie zbyt czułego testu
skutkuje dodatkowymi kosztami związanymi z koniecznością przeprowadzenia kolejnych badań
będących następstwem dodatniego wyniku ( często fałszywie dodatniego.), którym jest
kolonoskopia - badanie kosztowne oraz inwazyjne dla pacjenta. Jednocześnie zwracamy się z
prośba o dopuszczenie testu wskazującego koncentrację od 2 μg/g do 25 mg/g (= 40 ng/ml do
500.000 ng/ml) w kale (dot. efekt prozony).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.
39. Pytanie 6 - dot. pakiet nr II poz. 7
Czy Zamawiający dopuści możliwość wyceny osobno kontroli pozytywnej w formie wymazówki, jeśli
takowa nie jest zawarta w zestawie z testami? Jednocześnie prosimy o wskazanie wymaganej ilości
kontroli.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza.

Powyższe zmiany są integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i obowiązują wszystkich Wykonawców, którzy pobrali od Zamawiającego
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
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