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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH przy MINISTRZE ZDROWIA
REGON 010705939 NIP: 525-15-53-851A
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Warszawa
02-326
Polska
Osoba do kontaktów: Martyna Piękoś
E-mail: m.piekos@zzpprzymz.pl 
Faks:  +48 228833513
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzpprzymz.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
SZCZEPIONKA RÓWNOWAŻNA PRZECIWKO: BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (BEZKOMÓRKOWA,
ZŁOŻONA), POLIOMYELITIS (INAKTYWOWANA) I HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B, części 1÷3,
postępowanie znak: ZZP-22/18
Numer referencyjny: ZZP-22/18

II.1.2) Główny kod CPV
33651600

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Część 1
SZCZEPIONKA RÓWNOWAŻNA PRZECIWKO: BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (BEZKOMÓRKOWA,
ZŁOŻONA), POLIOMYELITIS (INAKTYWOWANA) I HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B w liczbie 40 000
dawek.
Część 2
SZCZEPIONKA RÓWNOWAŻNA PRZECIWKO: BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (BEZKOMÓRKOWA,
ZŁOŻONA), POLIOMYELITIS (INAKTYWOWANA) I HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B w liczbie 40 000
dawek.
Część 3
SZCZEPIONKA RÓWNOWAŻNA PRZECIWKO: BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (BEZKOMÓRKOWA,
ZŁOŻONA), POLIOMYELITIS (INAKTYWOWANA) I HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B w liczbie 25 630
dawek.

mailto:m.piekos@zzpprzymz.pl
www.zzpprzymz.pl
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/02/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: ZZPprzyMZ
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-018160
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 025-052806
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 02/02/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:
Szczepionka równoważna przeciwko: błonicy, Tężcowi, krztuścowI (Bezkomórkowa, Złożona),
Poliomyelitis(Inaktywowana) I Haemophilus Influenzae typu B, części 1÷3, postępowanie znak: ZZP-22/18
Numer referencyjny: ZZP-22/18
Powinno być:
Szczepionka równoważna przeciwko: błonicy, Tężcowi, krztuścowI (Bezkomórkowa, Złożona),
Poliomyelitis(Inaktywowana) I Haemophilus Influenzae typu B, części 1÷4, postępowanie znak: ZZP-22/18
Numer referencyjny: ZZP-22/18
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis
Zamiast:
Część 1.
Szczepionka równoważna przeciwko: Błonicy, Tężcowi, Krztuścowi (Bezkomórkowa,
ZŁOŻONA),POLIOMYELITIS (INAKTYWOWANA) I HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B w liczbie 40 000
dawek.
Część 2.
SZCZEPIONKA RÓWNOWAŻNA PRZECIWKO: BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI
(BEZKOMÓRKOWA,ZŁOŻONA), POLIOMYELITIS (INAKTYWOWANA) I HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU
B w liczbie 40 000dawek.
Część 3.
SZCZEPIONKA RÓWNOWAŻNA PRZECIWKO: BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI
(BEZKOMÓRKOWA,ZŁOŻONA), POLIOMYELITIS (INAKTYWOWANA) I HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU
B w liczbie 25 630dawek.
Powinno być:
Część 1.
Szczepionka równoważna przeciwko: Błonicy, Tężcowi, Krztuścowi (Bezkomórkowa,
ZŁOŻONA),POLIOMYELITIS (INAKTYWOWANA) I HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU B w liczbie 40 000
dawek.

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:52806-2018:TEXT:PL:HTML
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Część 2.
SZCZEPIONKA RÓWNOWAŻNA PRZECIWKO: BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI
(BEZKOMÓRKOWA,ZŁOŻONA), POLIOMYELITIS (INAKTYWOWANA) I HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU
B w liczbie 40 000dawek.
Część 3.
SZCZEPIONKA RÓWNOWAŻNA PRZECIWKO: BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI
(BEZKOMÓRKOWA,ZŁOŻONA), POLIOMYELITIS (INAKTYWOWANA) I HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU
B w liczbie 10 000 dawek.
Część 4.
SZCZEPIONKA RÓWNOWAŻNA PRZECIWKO: BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI
(BEZKOMÓRKOWA,ZŁOŻONA), POLIOMYELITIS (INAKTYWOWANA) I HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPU
B w liczbie 15 630 dawek.
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:
Szczepionka równoważna przeciwko: Błonicy, Tężcowi, Krztuścowi (Bezkomórkowa, Złożona),
Poliomyelitis(Inaktywowana) i Haemophilus Influenzae typu B w liczbie 25 630 dawek
Część nr: 3
Powinno być:
Szczepionka równoważna przeciwko: Błonicy, Tężcowi, Krztuścowi (Bezkomórkowa, Złożona),
Poliomyelitis(Inaktywowana) i Haemophilus Influenzae typu B w liczbie 10 000 dawek
Część nr: 3
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Szczepionka równoważna przeciwko: Błonicy, Tężcowi, Krztuścowi (Bezkomórkowa, Złożona),
Poliomyelitis(Inaktywowana) i Haemophilus Influenzae typu B w liczbie 25 630 dawek z dostawą w terminie do
dnia 28 .9.2018 r.
Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie
rodzajówdokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia(Dz.U.zdnia 27.7.2016 r., poz. 1126), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiomokreślonym przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić kopią
właściwegodokumentu,tj.złożyć wraz z ofertą (warunki przedmiotowe):
— Ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP.
Lub.
— Ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Radę Unii Europejskiej lub KomisjęEuropejską.
Ww. dokumenty, muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia.
W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemuwraz
z dokumentami wymienionymi powyżej dodatkowy dokument deklarujący złożenie we właściwym czasiewniosku
o przedłużenie ważności pozwolenia lub w przypadku jego uzyskania ważne pozwolenie.
Dokumenty, o których mowa w powyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
zoryginałem przez Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
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Powinno być:
Szczepionka równoważna przeciwko: Błonicy, Tężcowi, Krztuścowi (Bezkomórkowa, Złożona),
Poliomyelitis(Inaktywowana) i Haemophilus Influenzae typu B w liczbie 10 000 dawek z dostawą w terminie do
dnia 14 .9.2018 r.
Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie
rodzajówdokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia(Dz.U.zdnia 27.7.2016 r., poz. 1126), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiomokreślonym przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić kopią
właściwegodokumentu,tj.złożyć wraz z ofertą (warunki przedmiotowe):
— Ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP.
Lub.
— Ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Radę Unii Europejskiej lub KomisjęEuropejską.
Ww. dokumenty, muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia.
W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemuwraz
z dokumentami wymienionymi powyżej dodatkowy dokument deklarujący złożenie we właściwym czasiewniosku
o przedłużenie ważności pozwolenia lub w przypadku jego uzyskania ważne pozwolenie.
Dokumenty, o których mowa w powyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
zoryginałem przez Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa
Zamiast:
Powinno być:
Szczepionka równoważna przeciwko: Błonicy, Tężcowi, Krztuścowi (Bezkomórkowa, Złożona),
Poliomyelitis(Inaktywowana) i Haemophilus Influenzae typu B w liczbie 15 630 dawek
Część nr: 4
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Powinno być:
Szczepionka równoważna przeciwko: Błonicy, Tężcowi, Krztuścowi (Bezkomórkowa, Złożona),
Poliomyelitis(Inaktywowana) i Haemophilus Influenzae typu B w liczbie 15 630 dawek z dostawą w terminie do
dnia 28 .9.2018 r.
Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie
rodzajówdokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia(Dz.U.zdnia 27.7.2016 r., poz. 1126), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiomokreślonym przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić kopią
właściwegodokumentu,tj.złożyć wraz z ofertą (warunki przedmiotowe):
— Ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie RP.
Lub.
— Ważne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Radę Unii Europejskiej lub KomisjęEuropejską.
Ww. dokumenty, muszą posiadać termin ważności obejmujący cały okres realizacji zamówienia.
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W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemuwraz
z dokumentami wymienionymi powyżej dodatkowy dokument deklarujący złożenie we właściwym czasiewniosku
o przedłużenie ważności pozwolenia lub w przypadku jego uzyskania ważne pozwolenie.
Dokumenty, o których mowa w powyżej są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
zoryginałem przez Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca winien być ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Polisa OC lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej(ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego), na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
Część 1 : 450 000,00 -PLN (słownie PLN: czterysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100),
Część 2: 450 000,00 -PLN (słownie PLN: czterysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100),
Część 3 : 300 000,00 -PLN (słownie PLN: trzysta tysięcy 00/100).
Polisa lub inny dokument muszą być ważne na dzień składania ofert. W przypadku, gdy wykonawca,
napotwierdzenie spełniania warunku, przedstawi dokument wystawiony w walucie innej niż PLN,
winienon dokonać przeliczenia tej wartości na PLN wg średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego
przezNarodowy Bank Polski na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku
UrzędowymUnii Europejskiej. W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na wszystkie, bądź kilka wybranych
częścizamówienia, polisa lub inny dokument może obejmować łączną sumę ubezpieczenia dla oferowanych
częścizamówienia.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca winien być ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Polisa OC lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej(ubezpieczony z tytułu ryzyka zawodowego), na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
Część 1 : 450 000,00 -PLN (słownie PLN: czterysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100),
Część 2: 450 000,00 -PLN (słownie PLN: czterysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100),
Część 3 : 112 000,00 -PLN (słownie PLN: sto dwanaście tysięcy 00/100),
Część 4 : 118 000,00 -PLN (słownie PLN: sto osiemnaście tysięcy 00/100).
Polisa lub inny dokument muszą być ważne na dzień składania ofert. W przypadku, gdy wykonawca,
napotwierdzenie spełniania warunku, przedstawi dokument wystawiony w walucie innej niż PLN,
winienon dokonać przeliczenia tej wartości na PLN wg średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego
przezNarodowy Bank Polski na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku
UrzędowymUnii Europejskiej. W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na wszystkie, bądź kilka wybranych
częścizamówienia, polisa lub inny dokument może obejmować łączną sumę ubezpieczenia dla oferowanych
częścizamówienia.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
I.
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W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach,októrych mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 3, 4, 8 ustawy Pzp., Zamawiający
wymagadokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1-6, 9-10, w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Rozwojuz dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
wpostępowaniu o udzielenie zamówienia.
Wykonawca składa wraz z ofertą w formie jednolitego dokumentu (Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia-"JEDZ") oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu orazspełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji - art. 25a ustawy Pzp.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawarte są w
dokumentacjiprzetargowej(Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - "SIWZ").
II.
Kwota wymaganego wadium:
Część 1: 45 000,00 -PLN (słownie PLN: czterdzieści pięć tysięcy 00/100),
Część 2: 45 000,00 -PLN (słownie PLN: czterdzieści pięć tysięcy 00/100),
Część 3: 30 000,00 -PLN (słownie PLN: trzydzieści tysięcy 00/100).
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do upływu terminu na składanie ofert wyznaczonego w SIWZ.
Zamawiający dopuszcza dowolną formę wniesienia wadium - zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz
art.134ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
W nawiązaniu do Sekcji IV.2.6): "Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą"
Zamawiającyinformuje, że za 3 (trzy miesiące) należy przyjąć 90 dni.
III.
Zamawiający stosuje zapisy art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp.
Klauzula społeczna – dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
1. Realizacja zamówienia winna przewidywać zatrudnienie przy wykonywaniu zamówienia, co najmniej1osoby
bezrobotnej na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20.4.2004o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub na podstawie właściwego dokumentu kierującegobezrobotnego
do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynkupracy określony w
analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE, w którym wykonawca ma miejscezamieszkania albo
siedzibę.
2. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia 1 osoby, o której mowa w pkt 1, niezależnie
odliczby części, na które zostanie mu udzielone zamówienie.
3. Zatrudnienie przy realizacji zamówienia osoby, o której mowa w pkt 1, winno trwać, co najmniej do
końcaupływu terminu realizacji zamówienia, przy czym umowa o pracę winna być podpisana nie później niż
wterminie do 10 dni roboczych licząc od daty podpisania umowy.
Powinno być:
I.
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach,októrych mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 3, 4, 8 ustawy Pzp., Zamawiający
wymagadokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1-6, 9-10, w związku z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Rozwojuz dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
wpostępowaniu o udzielenie zamówienia.
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Wykonawca składa wraz z ofertą w formie jednolitego dokumentu (Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia-"JEDZ") oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu orazspełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji - art. 25a ustawy Pzp.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawarte są w
dokumentacjiprzetargowej(Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - "SIWZ").
II.
Kwota wymaganego wadium:
Część 1: 45 000,00 -PLN (słownie PLN: czterdzieści pięć tysięcy 00/100),
Część 2: 45 000,00 -PLN (słownie PLN: czterdzieści pięć tysięcy 00/100),
Część 3: 12 000,00 -PLN (słownie PLN: dwanaście tysięcy 00/100),
Część 4: 18 000,00 -PLN (słownie PLN: osiemnaście tysięcy 00/100).
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium do upływu terminu na składanie ofert wyznaczonego w SIWZ.
Zamawiający dopuszcza dowolną formę wniesienia wadium - zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury „odwróconej” zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 oraz
art.134ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
W nawiązaniu do Sekcji IV.2.6): "Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą"
Zamawiającyinformuje, że za 3 (trzy miesiące) należy przyjąć 90 dni.
III.
Zamawiający stosuje zapisy art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy Pzp.
Klauzula społeczna – dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
1. Realizacja zamówienia winna przewidywać zatrudnienie przy wykonywaniu zamówienia, co najmniej1osoby
bezrobotnej na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20.4.2004o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub na podstawie właściwego dokumentu kierującegobezrobotnego
do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynkupracy określony w
analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE, w którym wykonawca ma miejscezamieszkania albo
siedzibę.
2. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia 1 osoby, o której mowa w pkt 1, niezależnie
odliczby części, na które zostanie mu udzielone zamówienie.
3. Zatrudnienie przy realizacji zamówienia osoby, o której mowa w pkt 1, winno trwać, co najmniej do
końcaupływu terminu realizacji zamówienia, przy czym umowa o pracę winna być podpisana nie później niż
wterminie do 10 dni roboczych licząc od daty podpisania umowy.
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Data: 28/09/2018
Powinno być:
Data: 14/09/2018
Numer sekcji: II.2.7
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
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Powinno być:
Data: 28/09/2018

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


