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SZP V-T/Z/X/2016/o.4

Strzelin, 20.12.2016 r.

Dotyczy: zapytań Wykonawców do przetargu nieograniczonego na dostawy
laboratoryjnych dla Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Strzelinie.

odczynników

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia / SIWZ/ wzoru umowy:
Pakiet 2:
1. Prosimy o doprecyzowanie czy w pkt. 4 zał. nr 2.2a Pakiet II serologia mikrometoda nie doszło
do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli, aby wszystkie mikrokarty miały możliwość
przechowywania w temperaturze pokojowej 18-25 stopni C?
ODPOWIEDŹ :Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby odczynniki krwinkowe odbywały się
transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8 stopnia, a przykładowy wydruk
stanowił załącznik do oferty?
ODPOWIEDŹ :Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
3. Czy Zamawiający wymaga , aby codzienny zestaw kontrolny do mikrometody (do oceny technik
manualnych przy ozn. ag grup krwi i p/c) zawierający zarówno przeciwciała anty-D (0,05 IU/mL)
oraz anty-Fya zgodnie z obowiązującymi przepisami?
ODPOWIEDŹ :Zamawiający dopuszcza.
4. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana kontrola międzynarodowa posiadała możliwość
wpisywania wyników online?
ODPOWIEDŹ :Zamawiający dopuszcza.
5. Czy Zamawiający wymaga aby serwis oferenta był dostępny przez 7 dni w tygodniu również w
niedziele i święta?
ODPOWIEDŹ :Zamawiający dopuszcza.
6. Prosimy o doprecyzowanie czy ze względu na specyfikę asortymentową niezbędną do
wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej oraz cykl produkcyjny
produktów krwinkowych, Zamawiający dopuści dostawy odbywające się średnio raz na miesiąc
wg. załączonego do oferty harmonogramu dostaw na dany rok, a kryterium oceny „termin
dostawy” będzie odnosił się do dostaw „na cito”?
ODPOWIEDŹ :Zamawiający dopuszcza.
7. Prosimy o doprecyzowanie w posiadaniu jakiego sprzętu jest Zamawiający oraz jaki sprzęt jest
wymagany w ramach bieżącego postępowania?
ODPOWIEDŹ :Zamawiający jest w posiadaniu wirówki do mikrometody, pipetora i
dozownika do Liss. W obecnym postępowaniu wymaga się inkubatora kompatybilnego z
posiadanym sprzętem.
8. Czy Zamawiający wymaga do badania grupy Krwi noworodka zaoferowania odczynników
pochodzących z 2 różnych klonów, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (rozdz.
7.11.4.2)?
ODPOWIEDŹ :Zamawiający potwierdza.
9. Czy Zamawiający wymaga podania nazw klonów dla pozycji nr 1 i 2 formularza asortymentowocenowego?
ODPOWIEDŹ :Zamawiający nie wymaga.
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10. Czy Zamawiający wymaga aby „Karty do oznaczeń grup krwi u noworodków ( badanie
potwierdzające)” w pozycji nr 2 formularza asortymentowo-cenowego posiadała możliwość
oznaczenia kategorii DVI+ zgodnie z obowiązującymi przepisami?
ODPOWIEDŹ :Zamawiający wymaga, żeby przy oznaczeniu grupy krwi noworodka
używany był odczynnik wykrywający kategorię DVI+ noworodka, ale nie wymaga był
znajdował się on na karcie badania potwierdzającego.
11. Czy Zamawiający wymaga podania Numeru Katalogowego i Producenta w jednej z kolumn
formularza asortymentowo-cenowego?
ODPOWIEDŹ :Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy Pakietu 8, poz. 2:
12. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jakościowego testu immunochromatograficznego do
oznaczania przeciwciał Helicobacter pylori w surowicy.
ODPOWIEDŹ :Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy Pakietu 8, poz. 1 i 3:
13. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga testów ilościowych wraz z
urządzeniem do ich odczytu?
ODPOWIEDŹ :Zamawiający wymaga testów ilościowych wraz z urządzeniem do ich odczytu.
pakiet IV, tabela parametrów wymaganych:
1. poz. 2: Czy Zamawiający dopuści analizator bez pomiaru chlorków?
ODPOWIEDŹ :Zamawiający nie dopuszcza.
2. poz. 10: Czy Zamawiający dopuści analizator z odczynnikami w jednym paku?
ODPOWIEDŹ :Zamawiający nie dopuszcza.
3. poz. 13: Czy Zamawiający dopuści analizator ze ściekami w jednym paku z odczynnikami?
ODPOWIEDŹ :Zamawiający nie dopuszcza.
4. poz. 14: Czy Zamawiający dopuści monitorowanie wyłącznie ilości odczynników w sytuacji, kiedy
nie ma możliwości przepełnienia paku ściekami?
ODPOWIEDŹ :Zamawiający nie dopuszcza.
5. poz. 16: Czy Zamawiający dopuści jednokierunkową transmisję danych?
ODPOWIEDŹ :Zamawiający nie dopuszcza.
pakiet V:
14. poz. 8: Czy Zamawiający dopuści sześcioparametrowe testy kasetkowe wykrywające
następujące środki odurzające: amfetamina, kokaina, opiaty, marihuana oraz do wyboru:
benzodiazepinę i metamfetaminę albo benzodiazepinę i morfinę?
ODPOWIEDŹ :Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
15. poz. 9: Czy Zamawiający dopuści testy wykrywające antygen wirusa Influenza typu A
( zawierające podtypy A/H1N1, A/H3N3, A/H5N1) i typu B z kontrolami A i B?
ODPOWIEDŹ :Zamawiający dopuszcza.
I. Dotyczy SIWZ, Oferta Przetargowa- Załącznik nr 1:
1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w treści Oferty jedynie tych punktów
dotyczących poszczególnych części, na które Wykonawca składa ofertę, dzięki czemu oferta
będzie miała bardziej przejrzysty charakter?
ODPOWIEDŹ :Zamawiający wyraża zgodę.
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2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności odczynników do badań hematologicznych
wynosił co najmniej 5 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi
do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw
materiału kontrolnego dostępnego na stronie www........................pl? Jeżeli tak prosimy o
odpowiednią modyfikację pkt. 5 Oferty Przetargowej.
Odczynniki do analizatorów hematologicznych najnowszej technologii są odczynnikami
specjalistycznymi, które nie posiadają aż tak długich okresów ważności jak wymaga
Zamawiający. Dodatkowo Zamawiający zamawiał będzie odczynniki partiami, co gwarantuje
nawet przy ważności odczynników min. 5 miesięcy, że odczynniki zawsze będą miały długi okres
ważności.
Krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału,
dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew.
Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.
ODPOWIEDŹ :Zamawiający wyraża zgodę.

II. Dotyczy SIWZ, Specyfikacja asortymentowo-cenowa – Załącznik nr 2.3b, Pakiet nr III:
Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania bezpłatnie asortymentu do
wykonania wskazanej przez Zamawiającego ilości badań, w przypadku nieprawidłowego
oszacowania ich ilości. Prosimy o usunięcie w/w zapisu, ze względu na fakt, iż Wykonawca
szacuje ilości odczynników biorąc pod uwagę wskazane przez Zamawiającego ilości
przewidywanych badań i średnią ilość zużywania odczynnika na 1 badanie. Wykonawca nie ma
wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużywania odczynników przez Zamawiającego. Ewentualnie
prosimy o wyrażenie zgody na dodanie zapisu Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie
zdania: „z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie
spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SIWZ bądź użytkowaniem
analizatorów
w
sposób
niezgodny
z
instrukcją
obsługi
analizatorów”.
ODPOWIEDŹ :Zamawiający
wyraża zgodę na dodanie zapisu w brzmieniu: „z
wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany
wzrostem ilości badań, ponad ilości deklarowane w SIWZ bądź użytkowaniem
analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów”.
III. Dotyczy SIWZ, Wzór umowy – Załącznik nr 5.1:
§3: Prosimy o uzupełnienie postanowienia zapisem w brzmieniu:
„(..) lub do wyczerpania całkowitej wartości umowy określonej w §2 ust. 1 niniejszej umowy”.
ODPOWIEDŹ :Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
§4 ust. 6: Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego składania zamówień. Proponujemy
następujący zapis:
„Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia Odczynników to: nazwa i adres
Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena lub
wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy oraz oczekiwana data dostawy. W
przypadku materiału kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii
(LOT), zgodnie z harmonogramem dostaw. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu jego
skutecznego dotarcia do Wykonawcy.”
Powyższy zapis umożliwia zapewnienie pod względem technicznym ciągłości dostaw do
Zamawiającego. Powyższy zapis stanowi gwarancję Wykonawcy do rzetelnego wywiązania się z
zobowiązań dotyczących dostaw Odczynników względem Zamawiającego – umożliwia
precyzyjne planowanie oraz zapewnia pewność dostaw, pogłębiając wzajemne zaufanie obu
stron umowy.
ODPOWIEDŹ :Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
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§5 ust. 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby faktura VAT nie była dostarcza wraz z towarem
przy każdorazowej dostawie?
Ze względu na stosowaną przez Wykonawcę politykę bezpieczeństwa i ochronę danych
stanowiących informację handlowe, faktury wystawiane są przez pracownika Wykonawcy w
biurze w dniu dostawy towaru do Zamawiającego, a sam przedmiot dostawy jest wysyłany do
Zamawiającego z magazynu Wykonawcy, który znajduje się w innej lokalizacji niż biuro. Nie
istnieje zatem fizycznie możliwość by faktura była dostarczona Zamawiającemu wraz z
zamówionym i dostarczonym towarem. Wraz z towarem Wykonawca załącza dokument dostawy,
potwierdzający ilość, rodzaj towaru będącego przedmiotem dostawy, natomiast faktura VAT
wysyłana jest pocztą po wykonaniu zamówienia. Ponadto Wykonawca zgodnie z treścią art.
106i. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zobowiązany jest do
wystawienia faktury VAT nie później niż piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, nie ma zatem obowiązku wystawiania
faktury i dostarczania jej wraz z chwilą wydania towaru. Jeżeli tak prosimy o usunięcie ww.
zapisu.
Ewentualnie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w dniu dostawy elektronicznej
faktury VAT na wskazany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej?
ODPOWIEDŹ :Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie w dniu dostawy elektronicznej
faktury VAT- warunki płatności pozostają bez zmian – tj. termin płatności liczony od dnia
otrzymania FV w wersji elektronicznej.
§5 ust. 3: Prosimy o odpowiednią modyfikację ww. postanowienia poprzez zastąpienie zapisu
„licząc od dnia dostarczenia faktury VAT” wyrażeniem „licząc od dnia wystawienia faktury VAT.
Jeżeli Zamawiający otrzyma fakturę po upływie 5 dni od daty jej wystawienia, termin płatności
liczy
się
od
dnia
otrzymania
faktury
przez
Zamawiającego”.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraził zgodę na otrzymywanie faktur FV w wersji
elektronicznej.
§5 ust. 9: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:
„za wyjątkiem okoliczności, gdy konieczność dokonania napraw powstanie z winy Kupującego na
skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych
pokrywa Kupujący”.
ODPOWIEDŹ :Zamawiający nie wyraża zgody.
§5 ust. 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia usterki analizatora do
72 godzin od chwili zgłoszenia?
W przypadku, gdy zaistnieje konieczność naprawy analizatora z użyciem części zamiennych
czas usunięcia awarii ulega stosownemu wydłużeniu o okres sprowadzenia niezbędnych do
naprawy oryginalnych części do analizatora od producenta z zagranicy. W związku z powyższym
prosimy
o
wydłużenie
okresu
czynności
serwisowych
do
72
godzin.
ODPOWIEDŹ :Zamawiający nie wyraża zgody.
§5 ust. 12: Prosimy o zmianę postanowienia na zapis w brzmieniu:
„W przypadku gdy Kupujący nie doszacuje ilości asortymentu niezbędnego do wykonania
wskazanej przez Kupującego ilości oznaczeń, dodatkowe materiały eksploatacyjne i części
zużywalne, ilości kalibratorów i kontrolek oraz odczynników wynikających z użytkowania
analizatora w okresie trwania umowy użytkownik zamawiaj na koszt Sprzedającego, z
wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie spowodowany
wzrostem ilości badań, niż deklarował Kupujący bądź użytkowaniem analizatorów w sposób
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niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów”.
ODPOWIEDŹ :Zamawiający nie wyraża zgody.

§6 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie po słowach „w ciągu 24 godzin od
momentu” zapisu „uznania przez Sprzedającego reklamacji za uzasadnioną”?
Zapis w dotychczasowym brzmieniu narzuca Wykonawcy obowiązek wymiany towaru na wolny
do wad, tymczasem Wykonawca zgodnie z literą prawa nie może odmówić przyjęcia reklamacji z
tytułu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową, ale ma prawo po rozpatrzeniu
reklamacji ją odrzucić, dlatego też zasadne jest aby wskazać iż Wykonawca ma obowiązek
wymiany towaru na wolny od wad w przypadku uzasadnionych reklamacji, a nie każdych.
ODPOWIEDŹ :Zamawiający nie wyraża zgody.
§6 ust. 4: Prosimy o doprecyzowanie, czy Kierownik Laboratorium jest jedyną osobą wskazaną
do kontaktów ze Sprzedającym w zakresie zamówień, dostaw i reklamacji. Czy zamówienia
podpisane/zatwierdzone wyłącznie/tylko przez Kierownika mają być realizowane?
Jeżeli tak, prosimy o wskazanie kilku osób w celu uniknięcie sytuacji braku realizacji
(wstrzymania) zamówienia z powodu nieobecności Kierownika i podpisania zamówienia przez
inną osobę.
ODPOWIEDŹ : Zamawiający potwierdza, że Kierownik Laboratorium jest jedyną osobą
wskazaną do kontaktów ze Sprzedającym w zakresie zamówień, dostaw i reklamacji.
§7 ust. 1 pkt. a): Prosimy o zmianę ww. postanowienia wzoru umowy poprzez zastąpienie
użytego sformułowania „za każdy dzień opóźnienia” zwrotem „za każdy dzień zwłoki”.
Opóźnienie oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, podczas
gdy zwłoka (tzw. kwalifikowane opóźnienie) oznacza uchybienie terminowi spowodowane
przyczynami, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność. Zdaniem Wykonawcy karę umowną
należy kwalifikować jako zryczałtowane odszkodowanie, przy czym przesłanką warunkującą
zapłatę tegoż odszkodowania mogą być wyłącznie okoliczności, za które dłużnik (w niniejszej
sprawie Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z tych przyczyn kara
umowna nie może być zastrzegana na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności,
za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Stąd też Wykonawca wnosi o zastąpienie
pojęcia: „opóźnienia” określeniem „zwłoki”.
ODPOWIEDŹ :Zamawiający nie wyraża zgody.
§7 ust. 1 pkt. c): Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia umowy poprzez dodanie zapisu w
brzmieniu:
„za wyjątkiem okoliczności, gdy opóźnienia dostaw wynikają z faktu, iż Zamawiający zalega z
płatnościami za dostarczony towar ponad 60 dni licząc od terminu zapłaty”.
ODPOWIEDŹ :Zamawiający nie wyraża zgody.
§7 ust. 1 lit. d): Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby
wysokość kary umownej naliczana była od wartości pozostałej do realizacji umowy, nie zaś od
wartości umowy.
W sytuacji gdy umowa dotyczy świadczeń ciągłych, a dostawa odczynników będzie w znaczącej
mierze realizowana w sposób prawidłowy, odstąpienie do umowy może dotyczyć niewielkiej partii
odczynników, w konsekwencji zastrzeżenie kary umownej naliczanej od wynagrodzenia
umownego brutto będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi
wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.
ODPOWIEDŹ :Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
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§7 ust. 2: Prosimy o dodanie do zdania drugiego postanowienia w następującym brzmieniu:
„w wysokości zgodnej z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca
2013
r.
za
każdy
dzień
opóźnienia
w
zapłacie.”
ODPOWIEDŹ :Zamawiający nie wyraża zgody.
§7 ust. 3: Prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zapisu w następującym
brzmieniu:
„, chyba że zwłoka w zapłacie przekracza 60 dni.”
W stosunkach zobowiązaniowych wynikających z umów wzajemnych jest regułą, że każda ze
stron, zobowiązując się do świadczenia, czyni to w przekonaniu, iż otrzyma ekwiwalent swego
świadczenia od kontrahenta, dlatego też zgodnie z art. 552 KC gdy kupujący dopuszcza się
zwłoki z zapłatą ceny na dostarczony towar i powstaje przypuszczenie że zapłata za towar który
będzie dostarczony później nie nastąpi, sprzedawca może powstrzymać się z dostarczeniem
pozostałego towaru wyznaczając dodatkowy termin do zabezpieczenia zapłaty.
ODPOWIEDŹ :Zamawiający nie wyraża zgody.
§7: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:
„Obowiązek naliczania kar umownych nie dotyczy okoliczności, gdy Sprzedający wstrzyma
kolejne dostawy na skutek zwłoki Kupującego w zapłacie ceny zakupu ponad 60 dni licząc od
terminu zapłaty.”
ODPOWIEDŹ :Zamawiający nie wyraża zgody.
§7: Prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia wzoru umowy poprzez dodanie zapisu w
brzmieniu:
„Zamawiający zapłaci Sprzedającemu karę umową w wysokości 5% wartości niezrealizowanej
części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego, z
wyłączeniem okoliczności, o której mowa w §10 ust. 3 niniejszej umowy”.
ODPOWIEDŹ :Zamawiający nie wyraża zgody.
§8 ust. 1: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości produktów, co może
wynikać ze zmiany zapotrzebowania związanego z bieżącą działalnością Zamawiającego. W
związku z powyższym prosimy o zastrzeżenie, iż ograniczenie zamawianego asortymentu nie
przekroczy 20% poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:
„, przy czym zmniejszenie zamawianego asortymentu nie przekroczy
ODPOWIEDŹ :Zamawiający oszacował ilość badań w załącznikach nr 2 do SIWZ.

20%”.

§10 ust. 2: Prosimy o uzupełnienie zapisu poprzez dodanie zdania:
„za wyjątkiem zmian przewidzianych w niniejszej umowie”.
ODPOWIEDŹ :Zamawiający nie dopuszcza zmian w umowie.
§10: Prosimy o modyfikację ww. postanowienia na zapis w brzmieniu:
„Każdej ze Stron przysługuje możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 1miesięcznego okresu wypowiedzenia po uprzednim pisemnym poinformowaniu drugiej Strony”.
ODPOWIEDŹ :Zamawiający nie dopuszcza zmian w umowie.
Na postawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych prosimy o
uzupełnienie wzoru umowy poprzez dodanie postanowień w brzmieniu:
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze
organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa
Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
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konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do
przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228ze zm.), w tym w szczególności do:
a)

ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,

b)

przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w
umowie,

c)

zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy

d)

zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych
Zmawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,

e)

niezwłocznego poinformowania
bezpieczeństwa danych.

Zamawiającego

o

każdym

przekazanych

przypadku

przez

naruszenia

2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1 obowiązuje Wykonawcę także po
rozwiązaniu umowy.
3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za
szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz
stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem
14dniowego okresu wypowiedzenia.
ODPOWIEDŹ :Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie wzoru umowy.

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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