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SPZOZ/SAN/ZP/509/2017                                 Sanok, dnia 14.11.2017r.

 do wszystkich uczestników postępowania

ZMIANY W SIWZ 
dotyczy postępowania:   na   zakup i dostawę 2  szt. ambulansów  sanitarnych  typu C wg PN

EN 1789+A2 :2015-01  wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Sanoku  " SPZOZ/PN/44/2017

 

       Część X.  SIWZ     TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA otrzymuje  brzmienie
Termin realizacji zamówienia wymagany:  
  do 20.12.2017r.  od daty udzielenia zamówienia – zawarcia umowy 

Część XV. SIWZ     WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM otrzymuje brzmienie

1.Obowiązek wniesienia wadium. Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany 
wnieść wadium odpowiednio dla oferowanego asortymentu w wysokości: 

15 300, 00 zł 

2.  Forma wniesienia wadium.
Wadium może być wniesione w następujących formach :
1. pieniądzu,
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,        
3. gwarancjach bankowych,
4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty,  o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

1.      Termin i sposób wniesienia wadium w pieniądzu.
Płatne do dnia 17.11.2017 r. do godz. 10.00, z dopiskiem 
,,Wadium nr   SPZOZ/PN/44/2017”.

na konto Zamawiającego Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział w Sanoku nr 58 8642 
0002 2001 0060 1685 0004 

Do potwierdzenia kopią dowodu wpłaty
2. Termin i sposób wniesienia wadium w innej formie.
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Inne  dokumenty wniesienia wadium (poręczenia, gwarancje, itp.) należy dostarczyć do 
siedziby zamawiającego w kopercie z dopiskiem  ,, Wadium nr SPZOZ/PN/44/2017” , nie
później jednak niż do dnia 17.11.2017 r. do godz. 10.00  i złożyć w Sekretariacie SPZOZ 
Sanok       

Kopię w/w dokumentu należy załączyć do oferty (jako załącznik)
Oferta nie zabezpieczona wadium w wymaganej formie zostanie odrzucona bez rozpatrywania.
3.   Informacje dodatkowe o wadium:

a)Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium
w  formie  pieniężnej  za  termin  wniesienia  wadium  przyjmuje  się  datę  uznania  rachunku
bankowego zamawiającego.

b) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy - prawo
zamówień  publicznych  z  dnia  29  stycznia  2004  roku.  W  przypadku  wadium  wniesionego
w  pieniądzu  zwrot  nastąpi  przelewem  na  rachunek  bankowy  wskazany  na  piśmie  przez
Wykonawcę, a wniesionego w innej formie – w kasie Zamawiającego.

c) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego, przy czym data wpływu pieniędzy na rachunek zamawiającego, jest uznana jako
data wpłacenia wadium.

d)Zamawiający   żąda  ponownego  wniesienia  wadium przez  wykonawcę,  któremu  zwrócono
wadium (zgodnie z art. 46 ust.1ustawy - prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004
roku),  jeżeli  w  wyniku  rozstrzygnięcia  odwołania  jego  oferta  została  wybrana  jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

4. Zwrot wadium następuje:
a)  niezwłocznie  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  lub  unieważnienia   postępowania,
wszystkim  wykonawcą  z  wyjątkiem  wykonawcy  którego  oferta  została  wybrana  jako
najkorzystniejsza z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt. 5 ppkt. 2 (zatrzymanie wadium)
b) wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu
umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  oraz  wniesienia  zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy- jeżeli jego wniesienia żądano
c) niezwłocznie na wniosek wykonawcy,  który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert,

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli:

 1) wykonawca, którego oferta została wybrana :
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie,
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie wykonawcy
2) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,  o którym mowa w art.  26 ust.3 i  3a z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności
o których mowa w art. 25 ust.1,oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw
lub  nie  wyrazili  zgody   na  poprawienie  omyłki,  o  której  mowa  w  art.  87  ust.2  pkt.3,  co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej
W ofercie należy podać numer konta, na jakie Zamawiający dokonuje zwrotu wadium.

  Część  XVIII SIWZ MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARC IA OFERT.
otrzymuje brzmienie
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1. Miejsce składania ofert:
    Budynek Administracji SPZOZ w Sanoku ul. 800-lecia 26 – SEKRETRIAT 
2. Termin składania ofert:
    do dnia 17.11.2017 r. godz. 10.00 
3. Miejsce i termin otwarcie ofert:
 Budynek Szpitala SPZOZ w Sanoku ul. 800- lecia 26-Budynek Administracji,POK.NR 11

Dnia 17.11.2017 r. godz. 11.00

ZAŁ ĄCZNIK NR 5  do SIWZ nr SPZOZ/PN/44/2017 otrzymuje brzmienie:

Wzór umowy: SPZOZ/SAN/ZP/.../2017  -
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sanoku, 
38-500 Sanok  ul. 800-lecia26, 
wpisanym  do  Rejestru  Stowarzyszeń,  Innych  Organizacji  Społecznych  i  Zawodowych,  Fundacji  i
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział
Gospodarczy KRS pod nr 0000059726, 
NIP : 687-16-40-438, Regon : 370444345
reprezentowanym przez:
Dyrektora – Henryk Przybycień
Zwanym dalej „Zamawiaj ącym”
a
……………………..
……………….
reprezentowanym przez:
……………………………………..
Zwanym dalej „Wykonawcą”  

Umowę  niniejszą  zawiera  się  w  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
przeprowadzonego w trybie przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 209.000 EURO na
podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.   z 2017, poz.1579 ze
zmian.).  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia (post.nr.  SPZOZ/PN/44/2017)  oraz  oferta
przetargowa Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

§ 1
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa  2 (dwóch) ambulansów  sanitarnych  typu C wraz z

wyposażeniem dla  Samodzielnego Publicznego Zespołu  Opieki Zdrowotnej  w Sanoku.

2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot niniejszej  nie był używany jako pojazd demonstracyjny, jest
wolny  od  wad,  zgodny  z  aktualną  normą  PN-EN  1789+A2,  odpowiada  przepisom  zawartym  w
rozporządzeniu Ministra  Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.  w sprawie warunków technicznych
pojazdów  oraz  zakresu  ich  niezbędnego  wyposażenia  (Dz.  U.  z  2015,  poz.  305,  z  późn.  zm.)  i
Rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dnia  18  października  2010  r.  w  sprawie  oznaczenia  systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań  w zakresie umundurowania zespołów ratownictwa
medycznego, posiada niezbędne homologacje na pojazd bazowy oraz kompletnie zabudowany ambulans
sanitarny,  spełnia  wszelkie  wymogi  określone  w  złożonej  w  przetargu  ofercie,  (w  wyniku,  którego
zawierana jest  umowa)  oraz  dokumentacji  „Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia”  (SIWZ).
Dokumenty te stanowią odpowiednio załącznik nr 1, 2, 3   do niniejszej umowy i są jej integralną częścią.
3. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przez niego sprzęt jest dopuszczony do użytku szpitalnego i
posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające ten fakt oraz  posiada oznaczenie CE.
4. Wykonawca oświadcza, że dany sprzęt jest fabrycznie nowy i nie jest obciążony prawami osób trzecich.
5.  Właściwe  wykonanie  zobowiązania  Wykonawcy,  strony  potwierdzą  w  protokole  odbioru,
sporządzonym w dniu odbioru przedmiotu umowy.
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§ 2
1.  Całkowita  cena  brutto  przedmiotu  umowy  określonego  w  §  1  ust.1,  stanowiąca  wynagrodzenie
Wykonawcy wynosi: ………………… PLN (słownie: …złotych 00/100).
2.Na powyższą kwotę składa się: cena netto w kwocie: ….. PLN (słownie: ….00/100) Należny podatek
VAT w kwocie: ……… PLN (słownie: …………..00/100). 
3.Wynagrodzenie  netto  obejmuje  również  wszelkie  koszty  związane  z  akcyzą,  szkoleniem  ekip
ambulansów, dostarczeniem wymaganej dokumentacji technicznej, przeglądów technicznych ambulansów
i ich wyposażenia w okresie gwarancji. 
4.Podstawę zapłaty stanowić będzie prawidłowo wystawiona faktura oraz protokół końcowego odbioru
przedmiotu umowy. 
5. Kwota należna tytułem wynagrodzenia przekazana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.
6. Zamawiający dokona płatności w terminie do dnia 28.12.2017r na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół odbioru.
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. W przypadku opóźnienia zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe.
9. Wykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego nie wolno przenosić żadnych praw ani obowiązków
wynikających z niniejszej umowy.
10. Do warunków dokonania cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy należy:
− Uprzednie zawiadomienie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowaną datą
dokonania cesji;
− Powyższe zawiadomienie powinno zawierać:  datę  planowanego przeniesienia praw i obowiązków z
niniejszej umowy, określenie cesjonariusza, wskazanie kwoty objętej cesją oraz określenie umowy, której
cesja dotyczy;
− Brak zawiadomienia Zamawiającego we właściwym terminie powoduje bezskuteczność cesji.

§ 3
1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  w  terminie  do  dnia  20.12.2017r.  oraz
dostarczyć przedmiot umowy na własny  koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w terminie do 14 dni
od daty odbioru techniczno - jakościowego przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie, z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem, o dacie
odbioru techniczno - jakościowego przedmiotu umowy. Zamawiający przystąpi do odbioru techniczno -
jakościowego ( strony dopuszczają odbiór w siedzibie Wykonawcy)w ciągu 2 dni od daty zawiadomienia.
Strony dopuszczają zawiadomienie w jednej z następujących form: list polecony, fax.
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

Kartę pojazdu odpowiednio wypełnioną dla pojazdu bazowego.
Zaświadczenie  stacji  diagnostycznej  o  przeprowadzeniu  dodatkowego  badania  technicznego  
pojazdu, który ma być   używany jako uprzywilejowany w ruchu drogowym (Prawo o ruchu  
drogowym  Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602 Art. 81 ust.11 pkt 4).
Wyciąg ze świadectwa homologacji dla pojazdu bazowego.
Świadectwo homologacji na oferowany pojazd skompletowany.  
Instrukcję obsługi pojazdu bazowego
Kartę gwarancyjną pojazdu bazowego
Instrukcje do wszystkich elementów zabudowy specjalistycznej na zewnątrz i wewnątrz pojazdu 
Paszporty techniczne na wszystkie urządzenia wymagane prawem
Wszystkie niezbędne karty gwarancyjne na elementy zabudowy specjalistycznej ambulansu
Schemat elektryczny i montażowy dodatkowych instalacji ambulansu – schemat rozmieszczenia 
przekaźników i bezpieczników chroniących instalacje elektryczne ambulansu oraz wyposażenia 
dodatkowego  w formie papierowej i elektronicznej na nośniku CD, DVD lub innym
Wykaz  łącznie  z  adresami  autoryzowanych  stacji  obsługi  i  napraw  gwarancyjnych  pojazdu  
bazowego, zlokalizowanych najbliżej siedziby Zamawiającego

4.  Przejęcie  ambulansów nastąpi  na  podstawie  protokołu  odbioru  podpisanego  przez upoważnionych
przedstawicieli obu stron. 
5. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie przedmiotu umowy .

SPZOZ/SAN/ZP/509/2017                        Strona 4 z 7



6.  W  przypadku  stwierdzenia  podczas  odbioru  techniczno  -  jakościowego  usterek,  Wykonawca
zobowiązuje się do niezwłocznego ich usunięcia lub wymiany samochodu na wolny od usterek w terminie
do 14 dni. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach, podpisany przez
obie strony. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.
                                    

§4
1. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą oraz do dokonania 
określonych niniejszą umową odbiorów jest:
a) Kierownik Sekcji Transportu  –  Janusz Bukład 
2. Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do kontaktów z Zamawiającym oraz do 
przeprowadzenia określonych niniejszą umową odbiorów jest:
a) ………………………..

§5
1. W razie wystąpienia zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy określonej w § 2 ust.1, za
każdy dzień zwłoki w dostawie. 
2. W przypadku, gdy zwłoka w dostawie przedmiotu umowy będzie trwać co najmniej 5 dni, Zamawiający
może odstąpić od umowy, bez obowiązku udzielania terminu dodatkowego, zachowując jednak roszczenie
o zapłatę kar umownych, należnych za okres: od dnia powstania zwłoki do dnia odstąpienia od umowy.
3.  Wykonawca zobowiązuje  się  zapłacić  Zamawiającemu karę  umowną  w  wysokości  0,1% wartości
przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki przenoszącej dodatkowy termin dostawy określony w § 3 ust. 8.
4. W przypadku:
a)  odstąpienia od realizacji umowy przez Wykonawcę z przyczyn od niego zawinionych,
b) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 
zastrzega się karę umowną należną Zamawiającemu w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części
umowy. 
5.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  potrącenia  kar  umownych  z  należności  Wykonawcy  po
wystawieniu noty obciążeniowej. 
6.  Strony postanawiają,  iż  w przypadku powstania szkody  przewyższającej  wysokość  kar  umownych
Zamawiający będzie mógł dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

§6
1. W przypadku, gdy Wykonawca planuje zakończenie produkcji materiałów eksploatacyjnych lub części
zamiennych do przedmiotu umowy, jest on wówczas zobowiązany powiadomić o tym Zamawiającego z
odpowiednim wyprzedzeniem.
2.Po  zakończeniu  produkcji  materiałów  eksploatacyjnych  lub  części  wymiennych,  Wykonawca  jest
obowiązany  przesłać  Zamawiającemu  na  jego  pisemne  żądanie  dane  techniczne,  projekty,  rysunki  i
specyfikacje materiałów lub części określonych w żądaniu.
3. Powyższe postanowienia nie zwalniają Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z rękojmi za wady
lub z gwarancji jakości. 

§ 7
1.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  względem Zamawiającego  za  wszelkie  wady  fizyczne  i  prawne
przedmiotu umowy.
2.  Przez  wadę  fizyczną  przedmiotu  umowy  rozumie  się  wadę  zmniejszającą  zmniejsza  wartość  lub
użyteczność przedmiotu umowy ze względu na cel któremu ma służyć, a także jakąkolwiek niezgodność
przedmiotu umowy z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ, w tym także wszelkie inne
braki powodujące niekompletność przedmiotu umowy. 

§ 8
1.  Wykonawca  gwarantuje  Zamawiającemu,  że  przedmiot  umowy  jest  wolny  od  wad  fizycznych  i
prawnych oraz udziela Zamawiającemu gwarancji jakości. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z
tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.
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2. Wykonawca udziela Kupującemu ………… miesięcznej gwarancji jakości na samochody bazowe (bez
limitu  kilometrów),  w  tym ………… miesięczną  gwarancje  na  perforację  korozyjną  nadwozia  oraz
………..  miesięcznej  gwarancji  na  wyposażenie.  Bieg  terminu  gwarancji  rozpoczyna  się  od  dnia
dokonania odbioru końcowego (dzień dostawy i podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego) przedmiotu
zamówienia. Szczegółowe warunki gwarancji określa załącznik nr 4 do umowy.
3.  Wykonawca zobowiązuje się  w ramach serwisu gwarancyjnego do podjęcia reakcji  w terminie 24
godzin od otrzymania na piśmie bądź faxem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie zamontowanego
sprzętu oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnie 48 godzin od powzięcia wiadomości o zaistniałej
awarii, usterce lub wadzie. 
4. Maksymalny czas usunięcia awarii, usterki lub wady u Zamawiającego w przypadku, gdy zaistnieje
konieczność  sprowadzenia  części  zamiennych  nie  może  przekroczyć  14  dni  od  przyjęcia  przedmiotu
umowy do naprawy.
5. W przypadku nie usunięcia przez Sprzedawcę awarii, usterki lub wady zamontowanych urządzeń w
czasie do 48 godzin liczonych od chwili przybycia, Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć – w ciągu
wyżej  wymienionych  48  godzin  -  na  czas  naprawy  –  sprzęt  zamienny  o  tych  samych  parametrach
technicznych bez dodatkowych opłat.
6. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady w terminie wymaganym przez
zamawiającego bądź braku reakcji w terminie określonym w ust. 3 Zamawiający może zlecić usunięcie
awarii,  usterki  lub  wady  osobie  trzeciej  na  koszt  i ryzyko  Wykonawcy.  Zamawiający  zachowuje
jednocześnie roszczenia z tytułu rękojmi za wady oraz z tytułu gwarancji jakości. 
7.  W przypadku  wystąpienia  w  okresie  trwania  gwarancji  trzech  istotnych awarii,  usterek  lub  wad,
Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, o tych samych parametrach
technicznych Wymiana gwarancyjna sprzętu nastąpi w czasie nie dłuższym niż 60 dni od daty przyjęcia
reklamacji.
8.  Wszelkie  koszty  naprawy w postaci  usunięcia  awarii,  usterki,  wady lub  też  wymiany  przedmiotu
umowy na nowy, wolny od wad, w tym koszty robocizny, koszty dostarczenia przedmiotu umowy do
autoryzowanego serwisu koszty dostarczenia przedmiotu naprawianego lub nowego, wolnego od wad do
siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. 
9. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przestoju z powodu awarii od zgłoszenia awarii, usterki lub
wady do chwili ich usunięcia, potwierdzonego protokołem odbiorczym podpisanym przez upoważnionych
przedstawicieli obu stron. W przypadku dostarczenia w miejsce wadliwego przedmiotu, nowego, wolnego
od wad, termin gwarancji biegnie od nowa od daty dostarczenia go do siedziby Zamawiającego. 
10. W przypadku sprzeczności zapisów pomiędzy gwarancją producenta, a treścią umowy pierwszeństwo
w interpretacji przepisów będą miały zapisy umowy.
11.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  serwisu  pogwarancyjnego.  Warunki  serwisu
pogwarancyjnego strony określą w odrębnej umowie.
12.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  w  okresie  gwarancji  przeglądów  gwarancyjnych
(ambulansu i wyposażenia) w ilości i zakresie wynikających z wymogów producenta.

§ 9
Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  umowy mogą  być  dokonywane wyłącznie pisemnymi  aneksami  pod
rygorem nieważności.

§10
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może, w trybie
art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych, od umowy odstąpić, a Wykonawcy nie przysługują z tego
tytułu żadne roszczenia odszkodowawcze.

§11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§12
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
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§13
Umowę  sporządzono  w  3  jednobrzmiących  egzemplarzach,  (jeden  dla  Wykonawcy  i  dwa  dla
Zamawiającego)
 
Załączniki: 
Załącznik 1:Formularz Oferty
Załącznik 2:Formularz Cenowy
Załącznik 3: Zestawienie wymaganych parametrów ambulansu wraz z wyposażeniem,
Załącznik 4: Warunki gwarancji, serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego 

………………..………                 ………………………..
 Wykonawca Zamawiający

    
Zamawiający  informuje  iż  zmianie  ulega  również  ZAŁĄCZNIK  NR  2  do  SIWZ  nr
SPZOZ/PN/44/2017     tj. FORMULARZ CENOWY

          Z poważaniem
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