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Bochnia, dn. 25.05.2021 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-11/2021 

 

ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej,  
ADRES: ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia,  

http://szpital-bochnia.pl/zamowienia-i-konkursy/zamowienia-publiczne/  
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 
na podstawie art. 132 Ustawy Pzp na: Dostawa produktów farmaceutycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Bochni ,,Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej. 

 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej: 
PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 

1. Treść pytania: Dotyczy pakietów: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – 
tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki                  

i odwrotnie?  
Odpowiedź: Zamawiający podtzymije zapis z SWZ - Wolno zamieniać: tabletki na tabletki powlekane lub drażetki 
i odwrotnie. Nie wolno zamieniać: fiolek na ampułki, natomiast wolno zamieniać ampułki na fiolki. 
 

2. Treść pytania: Dotyczy pakietów: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, 

ampułek, kilogramów itp.)? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych 
ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch 

miejsc po przecinku)? 
Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w SWZ Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowań a wprzypadku oferowania 
opakowania handlowego danego Towaru innego niż wskazane w SIWZ Zamawiający wymaga przeliczenia i 
zaokrąglenia ilości opakowań w górę (do pełnego opakowania)  
 

3. Treść pytania: Dotyczy pakietów: Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań 
handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, 

kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków 

spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości 
opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)? 

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 
 

4. Treść pytania: Dotyczy pakietów: Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku 

zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i 
informacji pod pakietem? 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem w SWZ - W przypadku okresowego braku produkcji oferowanego Towaru (okresowy 
brak na rynku), w czasie składania oferty, należy wycenić tę pozycję wg ostatniej ceny sprzedaży oraz nanieść 
informację o jej tymczasowym braku na rynku. W przypadku zakończonej produkcji Towaru wymagane jest 
dodatkowo dołączenie pisma od producenta o braku produkcji.  
 

5. Treść pytania: Dotyczy pakietów: Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę/ kilogram 
(Zgodnie z prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku 

opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg? 
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2. 
 

6. Treść pytania: Dotyczy pakietów: Czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc 
netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku? 

Odpowiedź: Zamawiajcy podtrzymuje zapis z SWZ - Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością 
nie większą niż dwa miejsca po przecinku. 
 

http://www.szpital-bochnia.pl/
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7. Treść pytania: Dotyczy pakietów: Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe 
zezwolenie MZ.? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

8. Treść pytania: Dotyczy pakietu nr 2 poz. 3: W związku ze zmianą wielkości opakowania na 28ml, proszę o 

dopuszczenie wyceny leku Nystatyna Teva, 2800000jm/28ml, gr.d/sp.zaw.doust, 1 but. Proszę określić ilość 
opakowań, jaką należy wycenić. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wielkość opakowania 28ml, jednocześnie wyjaśnia, że w przypadku 
zaoferowania opakowania 28ml należy w kolumnie 7 wpisać ilość opakowań po przeliczeniu w tym przypadku będzie 
to 102 op.  
 

9. Treść pytania: Dotyczy pakietu nr 2 poz. 5: Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki 

Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność po rozpuszczeniu do 2 godzin, 
co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie  infuzji dożylnej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

10. Treść pytania: Dotyczy pakietu nr 2 poz. 5: Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki 

Produktu  Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość przygotowania roztworu do 
infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku  sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

11. Treść pytania: Dotyczy pakietu nr 2 poz. 7: Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki 
Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do  infuzji rozpuszczonego w 

NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia 

produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25ºC i 8 godzin w temp. 2-8ºC, co pozwoli na bezpieczne 
przeprowadzenie infuzji dożylnej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

12. Treść pytania: Dotyczy pakietu nr 2 poz. 8: Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki 

Produktu  Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego 
w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku 

rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25ºC i 8 godzin w temp. 2-8ºC, co pozwoli na bezpieczne 
przeprowadzenie infuzji dożylnej? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

13. Treść pytania: Czy Zamawiający wykreśli zapisy par. 3.2 w zakresie „odmowy przyjęcia towaru”, to jest pierwsze 

zdanie tego ustępu? Procedurę reklamacji wyczerpująco i całościowo reguluje zapis par. 3.2 i nast. umowy. Brak 
zatem podstaw do wprowadzania drugiej ścieżki reklamacyjnej w postaci „odmowy przyjęcia towaru”. Co więcej, 

procedura wskazana w par. 3.2 zdanie pierwsze jest procedurą jednostronną, bez udziału Wykonawcy. Jest to 
sprzeczne z przepisami KC, który gwarantuje uczestnictwo dostawcy w rozpatrzeniu reklamacji i możliwość 

ustosunkowania się do zarzutów. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis w projektowanych posatowieniach umownych. 
 

14. Treść pytania: Czy Zamawiający wydłuży termin rozpatrywania reklamacji wskazany w par. 3.3 z 12  godzin do 3 
dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej 

dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) 

dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe. 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmiane terminu rozpatrywania reklamacji w par. 3 st. 3 z 12 godzin 
na 48 godzin, jednocześnie infomuje, że wprowadza następującą zmianę do projkoktownych posanowień umownych: 
„Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni roboczych od daty jej otrzymania, a w nagłych 
przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 6 (nagłe przypadki), w terminie do 48 godzin oraz powiadomić w tym czasie 
Zamawiającego o działaniach powziętych w celu zniwelowania stwierdzonych uchybień w celu należytej realizacji 
Przedmiotu Umowy.: 
 

15. Treść pytania: Czy Zamawiający wykreśli zapisy par. 3.7 w zakresie „odmowy przyjęcia towaru”? Procedurę 

http://www.szpital-bochnia.pl/
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reklamacji wyczerpująco i całościowo reguluje zapis par. 3.2 i nast. umowy.  Brak zatem podstaw do wprowadzania 
drugiej ścieżki reklamacyjnej w postaci „odmowy przyjęcia towaru”. Co więcej, procedura wskazana w par. 3.7. jest 

procedurą jednostronną, bez udziału Wykonawcy. Jest to sprzeczne z przepisami KC, który gwarantuje 
uczestnictwo dostawcy w rozpatrzeniu reklamacji i możliwość ustosunkowania się do zarzutów. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis w projektowanych posatowieniach umownych. 
 

16. Treść pytania: Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisów dotyczących „braku dostawy towaru”  (par. 5.3), albowiem 

Ustawa PZP nie zezwala na naliczanie kar umownych z tego tytułu (art. 433 pkt. 1). Jedyna podstawą 
odpowiedzialności Wykonawcy może być zwłoka w wykonaniu zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis w projektowanych postanowieniach umownych. 
 

17. Treść pytania: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia produktu leczniczego 

w Pakietu 1 poz. 24 do 6 tygodni od momentu złożenia zamówienia w związku z faktem, iż sprowadzany jest 
w ramach procedury importu docelowego? 

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SWZ. 
 

18. Treść pytania: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostaw „na ratunek” dla produktu leczniczego w Pakiecie 1 

poz. 24 w związku z faktem, iż sprowadzany jest w ramach procedury importu docelowego?  
Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SWZ. 
 

19. Treść pytania: Czy Zamawiający odstąpi od oświadczenia o którym mowa w Rozdziale II.8.1) SWZ dla produktu 
leczniczego w Pakiecie 1 poz. 24 w związku z faktem, iż sprowadzany jest w ramach procedury importu 

docelowego, a tym samym zarejestrowany jest wyłącznie na terenie kraju z którego jest sprowadzany?   
Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SWZ jednocześnie wyjaśnia, że w/w oświadczenie mówi, 
że zaoferowane odpowiednio - Produkty lecznicze, spełniają wymagania przewidziane w ustawie Prawo 
farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r. oraz w aktach wykonawczych do nich, a także w obowiązujących przepisach 
Unii Europejskiej., a Wyroby medyczne, spełniają wymagania przewidziane w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 
20 maja 2010 r. oraz w aktach wykonawczych do nich, a także w obowiązujących przepisach Unii Europejskiej.  
 

20. Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 preparat albuminy ludzkiej, w opakowaniu typu „worek”, 

zamiast „flakon”, który w pełni „zapada” się, tworząc pojemnik niewymagający zewnętrznej wentylacji do 
opróżnienia z samouszczelniającym się portem, co powoduje znaczące zmniejszenie ryzyka zakażenia krwi z uwagi 

na możliwość infuzji w systemie zamkniętym? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

21. Treść pytania: Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie w Pakiecie nr 3 
produktu z terminem ważności min. 6 miesięcy. 

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SWZ. 
 

22. Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 poz. 3 do wyceny lek pod nazwą Nystapol 30ml 

z odpowiednim przeliczeniem tj. 95 op. ?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

23. Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 poz. 3 do wyceny lek w gramaturze 28 ml jedyna dostępna 

wielkość na rynku ?  

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

24. Treść pytania: Zwracam się z prośbą o wykreślenie z Pakietu 2 poz. 12 i utworzenie z tej pozycji nowej części, co 
umożliwi składanie ofert nie tylko dostawcom hurtowym, ale również producentom leków a w konsekwencji 

zwiększy konkurencyjność oraz pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.  
Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapis z SWZ. 
 

25. Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 poz. 23 do wyceny lek w postaci tabletki powlekanej ?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
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26. Treść pytania: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 2 poz. 32 do wyceny lek w postaci tabletki dojelitowej ?  
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

27. Treść pytania: Dot. treści §2 ust. 4 projektu umowy: Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne 

z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych 

produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 12-miesięcznego okresu ważności 
zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym wyroby medyczne do 

ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy 
o dopisanie do §2 ust. 4 projektu umowy następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności 

mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony 
przedstawiciel Zamawiającego.". 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu  w projketowanych postanowieniach umownych w  §2 ust. 4  
na następujący „Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Towaru o terminie ważności – co najmniej 12 miesięcy 
od daty dostawy do Zamawiającego chyba, że inny termin wynika z Załącznika nr 1 do Umowy. Zamawiający 
dopuszcza możliwość dostawy produktów z krótszym terminem ważności w wyjątkowych sytuacjach za każdorazową 
zgodą osoby upoważnionej przez Zamawiającego. W przypadku nie wyrażenia zgody na krótszy temin ważności, 
stosuje się zapis § 3 ust. 7.”  
 

28. Treść pytania: Dot. treści §2 ust. 13, §6 ust. 3 lit. d, ust. 5, ust. 9 wzoru umowy: Czy w przypadku wstrzymania 

produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie 
przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w 

cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez 
Wykonawcę? 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis w projektowanych posatowieniach umownych.. 
 

29. Treść pytania: Dot. treści §3 ust. 3 oraz ust. 4 projektu umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie 

terminów rozpatrzenia i realizacji reklamacji w nagłych przypadkach do 24 godzin (tj. 24 godziny na rozpatrzenie i 
kolejne 24 godziny na realizację reklamacji)? 

Odpowiedź: W §3 ust. 3 - zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14, natomiast w §3 ust. 4 Zamawiający podtrzymuje 
zapis w projektowanych postanowieniach umownych. 
 

30. Treść pytania: Dot. treści §3 ust. 9 projektu umowy: Prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z 
treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Dostawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.”. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis w projektowanych postanowieniach umownych. 
 

31. Treść pytania: Dot. treści §3 ust. 10 projektu umowy: Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisów §3 ust. 10 
– tak, aby koszty ewentualnego zakupu interwencyjnego każdorazowo były rozliczane zgodnie z trybem opisanym 

w §3 ust. 9 lit. b). 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis w projektowanych postanowieniach umownych.. 
 

32. Treść pytania: Dot. treści §5 ust. 4 projektu umowy: Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisów §5 ust. 4, 
gdyż wcześniejsze zapisy umowne zobowiązują już Wykonawcę do pokrycia różnicy kosztów wynikającej z 

dokonania zakupu interwencyjnego. 
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis w projektowanych postanowieniach umownych. 
 

33. Treść pytania: Dot. treści §5 ust. 6 projektu umowy”: Prosimy o sprecyzowanie, jakie sytuacje Zamawiający ma na 
myśli posługując się sformułowaniem „inne, niż wskazane powyżej, naruszenia Umowy”. 

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z projektowanych postanowień umownych ust. 6 §5  
 

34. Treść pytania: Dot. treści §6 ust. 3 lit. e) projektu umowy: Prosimy o dodanie słów: „Umowa może zostać 
przedłużona na okres nie dłuższy niż o 6 miesięcy.”. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis w projektowanych postanowieniach umownych. 
 

35. Treść pytania: Zapytanie do pakietu 2 poz. 9 i 10: „Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo 
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pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy 
(lek)?” 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga 
 

36. Treść pytania: Zapytanie do pakietu 2 poz. 9 i 10: Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał 

zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?” Uzasadnienie: 
W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie 

w w/w wskazaniach. Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, 
w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, 

które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem 
leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami 

w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 
 

UWAGA! 
W przypadku zaoferowania Towaru dopuszczonego niniejszymi wyjaśnieniami wypełniając załącznik 

nr 1A do SWZ – należy podać odpowiednio do parametrów wymaganych - parametry oferowane 

z informacją o dopuszczeniu, tak, by nie było wątpliwości, co zaoferowano w danej pozycji.  

 
ZMIANA TREŚCI SWZ 

 
Działając w oparciu o art. 137 ust. 2 PZP Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ: 

 

ZMIANY W Załączniku nr 3 SWZ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego –  
BYŁO 

§2 
ust. 4   
„Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Towaru o terminie ważności – co najmniej 12 miesięcy od daty 
dostawy do Zamawiającego chyba, że inny termin wynika z Załącznika nr 1 do Umowy.  
 

§3 
ust. 3  
„Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni roboczych od daty jej otrzymania, a w nagłych 
przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 6 (nagłe przypadki), w terminie do 12 godzin oraz powiadomić w tym czasie 
Zamawiającego o działaniach powziętych w celu zniwelowania stwierdzonych uchybień w celu należytej realizacji 
Przedmiotu Umowy.: 
 

JEST 
§2 
ust. 4   
„Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Towaru o terminie ważności – co najmniej 12 miesięcy od daty 
dostawy do Zamawiającego chyba, że inny termin wynika z Załącznika nr 1 do Umowy. Zamawiający dopuszcza 
możliwość dostawy produktów z krótszym terminem ważności w wyjątkowych sytuacjach za każdorazową zgodą osoby 
upoważnionej przez Zamawiającego. W przypadku nie wyrażenia zgody na krótszy temin ważności, stosuje się zapis § 
3 ust. 7.”  
 
§3 
ust. 3  
„Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni roboczych od daty jej otrzymania, a w nagłych 
przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 6 (nagłe przypadki), w terminie do 48 godzin oraz powiadomić w tym czasie 
Zamawiającego o działaniach powziętych w celu zniwelowania stwierdzonych uchybień w celu należytej realizacji 
Przedmiotu Umowy.: 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 
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Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część SWZ. 

 

Załączniki 
 Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
 
Dyrektor  

Jarosław Kycia 
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