
           

 
Warszawa, dnia 23.08.2017 r. 

 
ZZP.ZP.153/17.771.17 

 

W Y K O N A W C Y 
 

 
 

Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie:  
Dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie fabrycznie nowej aparatury medycznej: 
akcelerator (przyspieszacz) liniowy wysokoenergetyczny. Znak sprawy: ZZP-153/17 
 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informuje, iż w związku z dużą liczbą 
pytań jakie wpłynęły od wykonawców do ww. postępowania ustala się co następuje: 
 
Pytanie 1 

SIWZ – rozdział V pkt 2 ppkt 2.1.1 i 2.1.2 (warunki przedmiotowe). 

„Prosimy o potwierdzenie, iż dokumenty wymienione w rozdziale V pkt 2 ppkt 2.1.1 i 2.1.2 
należy złożyć do oferowanych wyrobów medycznych.” 
 

Odpowiedz 1 
Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty dla wszystkich urządzeń będących wyrobami 
medycznymi dokumentów dopuszczających do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach 
medycznych i ich klasyfikacją. 
 

Pytanie 2 
SIWZ – rozdział V pkt 7.1.3. 

„Prosimy o potwierdzenie czy dokumenty wymienione w rozdziale V pkt 7.1.3 SIWZ należy 

dostarczyć Bezpośredniemu Odbiorcy na etapie realizacji umowy?” 

 

Odpowiedz 2 
Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie 3 
SIWZ – rozdział V pkt 7.1.3. 

„Prosimy o wyjaśnienie czy przez określenie „dostarczenie Bezpośredniemu Odbiorcy wraz z 
przedmiotem zamówienia” Zamawiający ma na myśli moment dostawy akceleratora (zgodnie 
zapisem zawartym w z rozdz. V pkt 7.1.1), czy moment zakończenia realizacji całego 
przedmiotu zamówienia (zgodnie zapisami zawartym w z rozdz. V pkt 7.1. - 7.3)?” 
 

Odpowiedz 3 
Zamawiający informuje, że ma na myśli moment dostawy akceleratora. 
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Pytanie 4 
SIWZ – rozdział V pkt 7.2.5. 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na, aby termin wykonania prac adaptacyjnych ustalony 
został w harmonogramie realizacji umowy uzgodnionym po zawarciu umowy, z 
uwzględnieniem terminów wymienionych w § 1 ust. 5 pkt. 1, 2 wzoru umowy.” 
 

Odpowiedz 4 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 5 
SIWZ – załącznik nr 1 do SIWZ – umowa, § 1 ust. 5 pkt 3). 

„Prosimy o potwierdzenie, iż szkolenia cykliczne wymienione w § 1 ust. 5 pkt 3 tiret od 

pierwszego do trzeciego mają być realizowane w okresie gwarancji, rozpoczynającym swój 

bieg od podpisania protokołu odbioru końcowego i trwającym przez okres gwarancji? „ 

 

Odpowiedz 5 
Zamawiający potwierdza. Zgodnie z harmonogramem opracowanym z zamawiającym 

przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego 

 

Pytanie 6 
SIWZ – załącznik nr 1 do SIWZ – umowa, §2 ust 1 pkt. 2 oraz § 3 ust. 3. 

„W związku z obowiązkiem Wykonawcy wykonania części szkoleń w okresie gwarancji (§ 1 

ust. 5 pkt. 3), czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie płatności z tytułu szkoleń w 

wysokości jak określona w ofercie i jej zapłacie po wykonaniu szkoleń?” 

 

Odpowiedz 6 
Zamawiający wyraża zgodę. Płatność za szkolenie, zostanie dokonana po wykonaniu 

szkolenia i dostarczenia faktury vat z popisanym przez użytkownika protokołem szkolenia. 

Płatność ta zostanie dokonana przelewem w terminie 60 dni od daty dostarczenia faktury. 

 

Pytanie 7 
SIWZ – załącznik nr 1 do SIWZ – umowa, § 3 ust. 3. 

„Czy Zamawiający potwierdza, że płatność, o której mowa w § 3 ust. 3 projektu umowy 

obejmuje również cenę z tytułu wykonania robót adaptacyjnych pomieszczeń?” 

 

Odpowiedz 7 
Zamawiający potwierdza i zmienia zapis w umowie §3. Ust. 3 

 

Pytanie 8 
SIWZ – załącznik nr 1 do umowy 

„W związku z różnicami w treści załącznika nr 1 do umowy oraz Tabeli parametrów 
zawartych w załączniku nr 2 do Oferty, Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że 
prawidłowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 oraz nr 3 do Oferty, 
oraz że to te Załączniki, wypełnione przez Wykonawcę, będą stanowiły Załącznik nr 1 do 
umowy.” 
 
Odpowiedz 8 
Zamawiający potwierdza, że załączniki nr 1 i 2 do OFERTY będą stanowiły Załącznik nr 1 
do umowy. 
 

Pytanie 9 
SIWZ – załącznik nr 1 do SIWZ – umowa, § 4 ust. 7 oraz załącznik nr 1 do oferty. 

„Czy Zamawiający oczekuje, iż akcelerator stanowiący przedmiot zamówienia objęty jest 24 
miesięczną gwarancją, a dodatkowe 24 miesiące tzw. „wydłużenie gwarancji” stanowi 
odpłatną usługę serwisową opodatkowaną podatkiem od towarów i usług o stawce 23%; w 
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tym przypadku okres rękojmi na akcelerator równy jest okresowi gwarancji tj. 24 miesiące i 
konieczna jest zmiana w § 10 ust. 4 wzoru umowy, w ten sposób, że wykreśla się treść w 
brzmieniu: „czyli 48 miesięcy”, 
czy też  
przedmiotem zamówienia jest akcelerator objęty 48 miesięczną gwarancją, o której mowa 
jest w § 4 ust. 7 umowy - tym przypadku wnioskujemy o dokonanie koniecznych zmian 
SIWZ: 
- wykreślenie poz. 5 w pkt. III ppkt 1 Formularza oferty („Wydłużenie gwarancji z 24 do 48 
miesięcy”) 
- zmiana treści zdania pierwszego w parametrze 118 Tabeli parametrów granicznych 
stanowiących załącznik nr 1 do oferty w ten sposób, że zdanie pierwsze otrzyma brzmienie: 
„Okres gwarancji wynosi 48 miesięcy.”, 
- zmiana treści parametru 119 Tabeli parametrów granicznych stanowiących załącznik nr 1 
do oferty w ten sposób, że wykreślone zostanie zdanie pierwsze. 
- wykreślenie w całości parametru 120 z Tabeli parametrów granicznych stanowiących 
załącznik nr 1 do oferty, 
- zmiana treści wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, poprzez wykreślenie w 
§ 3 ust. 4” 
 

Odpowiedz 9 
Zamawiający informuje, że okres gwarancji wynosi 48 miesięcy zgodnie z §4 ust 7. 
Umowy. Zamawiający dodatkowo informuje: 

 W formularzy oferty punkt 3 ppkt. 1. Pozycja 5 skreśla się 

 W formularzy oferty załącznik nr 2 pozycja 118 liczbę „24” zastępuje się liczba „48”  

 W formularzy oferty załącznik nr 2 pozycja 119 „słowa Wydłużenie gwarancji z 24 do 
48 miesięcy. liczbę „24” skreśla się  

 W formularzy oferty załącznik nr 2 pozycja 120 skreśla się  

 W projekcie umowy skreśla się §3. Ust. 4 
 

Pytanie 10 
SIWZ – załącznik nr 2 Oferta z załącznikami. 

„Czy Zamawiający oczekuje, że akcelerator stanowiący przedmiot zamówienia będzie 
wyposażony w zintegrowany z akceleratorem system bramkowania oddechowego?„ 

 

Odpowiedz 10 
Zamawiający potwierdza, że akcelerator musi być wyposażony w zintegrowany z 
akceleratorem system bramkowania oddechowego”. 

 

Pytanie 11 
SIWZ – rodz. V ppkt 7.2.4, załącznik nr 1 do SIWZ § 4 ust. 8 – załącznik nr 3 do umowy 

pkt 5. 

„Prosimy o jednoznaczne określenie obowiązującego minimalnego okresu gwarancji na 
prace adaptacyjno – budowlane, w rozdz. V ppkt 7.2.4 SIWZ i § 4 ust. 8 określa termin 
gwarancji dla usług adaptacyjno – budowlanych jako 48 miesięcy od podpisania protokołu 
uruchomienia i odbioru końcowego, w załączniku nr 3 „Zakres prac adaptacyjnych – 
akcelerator” w pkt 5 termin ten został określony na min. 36 miesięcy.” 

 

Odpowiedz 11 
Zamawiający potwierdza, że okres gwarancji wynosi 48 miesięcy od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego bez uwag. 

 

Pytanie 12 
SIWZ – załącznik nr 1 do SIWZ – umowa, § 5 ust. 3. 

„Prosimy o potwierdzenie, iż treść porozumienia o którym mowa w § 5 ust. 3 zawarta jest w 
załączniku nr 4 do umowy.” 
 

Odpowiedz 12 
Zamawiający potwierdza. 
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Pytanie 13 
SIWZ – załącznik nr 1 do SIWZ – umowa, § 8 ust. 2. 

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zmniejszania wymiaru kary 

wynikającej z zapisu § 8 ust. 2 z 0,2% wartości brutto umowy na wartość 0,1 % wartości 

brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy.” 

 

Odpowiedz 13 
Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 14 
SIWZ – załącznik nr 1 do SIWZ – umowy, § 8. 

„W związku z treścią § 8 czy Zamawiający potwierdza, że wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności z tytułu niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania 
zobowiązania, jeżeli jest ono następstwem okoliczności za które wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności?” 

 

Odpowiedz 14 
Nie potwierdza w § 8. Ust.1 i ust. 2 mowa jest o spóźnieniu. 

 

Pytanie 15 
SIWZ – załącznik nr 1 do SIWZ – umowy, § 10. 

„Czy w związku ze sprzecznością treści rozdz. XIII ust. 2 SIWZ (gdzie kwota zabezpieczenia 
określona jest na 6% ceny brutto usługi prac adaptacyjno-budowlanych) z § 10 ust. 2 
projektu umowy (gdzie kwota zabezpieczenia podana została jako 6% ceny brutto usługi 
praca adaptacyjno-instalacyjnych oraz instalacji będących zakresem prac budowlanych w 
ofercie) Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenie ma wnosić 6% ceny brutto przedmiotu 
zamówienia w części określonej w ofercie jako: „adaptacja pomieszczeń”?” 

 

Odpowiedz 15 
Zamawiający dokonuje zmiany zapisów ogólnych warunków umowy oraz SIWZ 

 

Pytanie 16 
SIWZ – rozdział XIII, załącznik nr 1 – umowa § 10 w zakresie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

„W związku z faktem, iż postanowienia SIWZ rozdz. XIII i wzoru umowy § 10 dotyczące 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy są niezgodne z zapisami ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, m.in. w zakresie sposobu ustalania wartości zabezpieczenia, 
terminu ważności i zwrotu zabezpieczenia (maksymalnie 30 dni od uznania wykonania 
zamówienia za należycie wykonane), kwoty zatrzymywanej na poczet zabezpieczenia 
roszczeń z tytułu rękojmi (maksymalnie 30%), zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów 
w tym zakresie na zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych.” 
 
Odpowiedz 16 
Zamawiający dokonuje zmiany zapisów ogólnych warunków umowy oraz SIWZ. 

 

Pytanie 17 
SIWZ –załącznik nr 3 do umowy – zakres prac adaptacyjnych. 

„Prosimy Zmawiającego o potwierdzenie, czy w zakresie prac adaptacyjnych należy 
uwzględnić wymianę istniejących mebli w sterowni?” 

Odpowiedz 17 
Zamawiający potwierdza, że należy uwzględnić wymianę istniejących mebli w sterowni i w 
bunkrze. 
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Pytanie 18 
SIWZ –załącznik nr 3 do umowy – zakres prac adaptacyjnych. 

„Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy demontaż starego okablowania i oświetlenia 
należy uwzględnić również w sterowni? Jeżeli tak to z uwagi na jedną połączoną sterownię 
dla bunkrów S1 i V4 prosimy o określenie jego zakresu.” 
 

Odpowiedz 18 
Zamawiający informuje, że wymaga wymiany okablowania instalacji oświetlenia wraz z 
oprawami oświetleniowymi kompleksowo dla całej, wspólnej sterowni. Pozostałe instalacje 
należy wymienić tylko w zakresie V4. 
 

Pytanie 19 
SIWZ –załącznik nr 3 do umowy – zakres prac adaptacyjnych. 

„Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuszcza, aby nowe okablowanie w sterowni 

zostało ułożone natynkowo w korytach.” 

 

Odpowiedz 19 
Zamawiający informuje, że nowe okablowanie powinno zostać ułożone zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi tego typu pomieszczeń. 
 

Pytanie 20 
SIWZ – załącznik nr 3 do umowy – zakres prac adaptacyjnych. 

„Prosimy Zamawiającego informację, gdzie znajduje się główna rozdzielnica elektryczna 
zasilająca sterownię i bunkier dla V4? Czy należy uwzględnić jej wymianę? Czy należy 
uwzględnić wymianę głównego kabla zasilającego przedmiotową rozdzielnice? Jeżeli tak to 
gdzie należy się wpiąć?„ 
 

Odpowiedz 20 
Zamawiający informuje, że rozdzielnica zasilająca V4 znajduję się pod bunkrem, na 
kondygnacji -1, w odległości około 30m (długość kabla), możliwość wpięcia zasilania w 
rozdzielni głównej R04SO2 około 60m od V4. Jeżeli parametry elektryczne nie będą 
odbiegały od obecnie zainstalowanego aparatu, to nie ma konieczności wymiany kabla i 
rozdzielni. W przypadku wymogu spełnienia większych rygorów związanych z zasileniem 
nowego aparatu może wystąpić konieczność wpięcia nowego aparatu do rozdzielni R04SO2. 
 

Pytanie 21 
SIWZ –załącznik nr 3 do umowy – zakres prac adaptacyjnych. 

„Prosimy Zamawiającego o informację, czy w sterowni należy wymienić istniejące oprawy 
oświetleniowe? Jeżeli tak to z uwagi na jedną połączoną sterownię dla S1 i V4 prosimy o 
określenie jego zakresu.” 
 
Odpowiedz 21 
Zamawiający informuje, że należy przewidzieć wymianę wszystkich opraw w sterowni. 

 

Pytanie 22 
SIWZ –załącznik nr 3 do umowy – zakres prac adaptacyjnych. 

„Prosimy Zamawiającego potwierdzenie, czy w zakresie prac adaptacyjnych należy 
uwzględnić wykonanie nowej instalacji wywoływania pacjentów pomiędzy sterownią V4, a 
korytarzem?” 

Odpowiedz 22 
Zamawiający informuje, że nie ma potrzeby wymiany instalacji wywołania pacjentów 
pomiędzy sterownią a korytarzem. 
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Pytanie 23 
SIWZ –załącznik nr 3 do umowy – zakres prac adaptacyjnych. 

„Prosimy Zamawiającego określenie lokalizacji istniejącej szafy rakowej, do której należy 
wykonać wpięcie nowej instalacji teletechnicznej dla pomieszczeń V4.” 
 

Odpowiedz 23 
Zamawiający informuje, że w CO-I są dwie, niezależne sieci: sieć teletechniczna i 
informatyczna. Dla  instalacji teletechnicznych szafa rakowa znajduje się w pomieszczeniu 
49 na terenie Zakładu Radioterapii I. Dla instalacji IT Wykonawca powinien dostarczyć szafę 
RACK wraz z niezbędnym wyposażeniem we własnym zakresie. Wyposażenie (patch panele 
CAT 6) powinno przewidywać zapas na dodatkowe 60 gniazd RJ45. Szafa RACK powinna 
być zamontowana w pomieszczeniu 60 na terenie Zakładu Radioterapii I. Pomiędzy 
pomieszczeniami 49 i 60 Wykonawca powinien poprowadzić dwie komputerowe skrętki 
S/FTP CAT 6 oraz dwa światłowody i zakończyć je odpowiednio na patch panelach w 
szafach RACK. Kable wraz ze światłowodami powinny być prowadzone w peszlu. 
 

Pytanie 24 
SIWZ –załącznik nr 3 do umowy – zakres prac adaptacyjnych. 

„Prosimy Zamawiającego potwierdzenie, czy w zakresie prac adaptacyjnych należy 

uwzględnić wymianę istniejących klimatyzatorów w sterowni oraz bunkrze dla V4 albo 

modulatora?” 

 

Odpowiedz 24 
Zamawiający informuje, że klimatyzatory są w b. dobrym stanie i wymagają jedynie 

konserwacji (czyszczenia itp ). 

Pytanie 25 
SIWZ –załącznik nr 3 do umowy – zakres prac adaptacyjnych. 

„Prosimy Zamawiającego potwierdzenie, czy w zakresie prac adaptacyjnych należy 
uwzględnić wymianę agregatu wody lodowej dla akceleratora wraz z instalacją?” 
 
Odpowiedz 25 
Zamawiający informuje, że agregat należy wymienić. Dane: agregat podwójny obsługujący 
V4 i S1, Rok produkcji 2004 typ OWS-400S. 
 

Pytanie 26 
SIWZ –załącznik nr 3 do umowy – zakres prac adaptacyjnych. 

„Jako, że sterownie bunkrów S1 i V4 stanowią jedno pomieszczenie, a usytuowanie wejść do 
bunkra S1 i V4 bezpośrednio ze sobą sąsiadują i nie istnieje fizyczna możliwość wydzielenia, 
na czas prowadzonych prac, sterowni i wejścia do bunkra V4 od sterowni bunkra S1, 
prosimy o potwierdzenie że Zamawiający zapewni Wykonawcy nieograniczony dostęp do 
obydwu sterowni na czas niezbędny do wykonania prac adaptacyjnych?” 
 

Odpowiedz 26 
Zamawiający informuje, że udostępni w sposób nieograniczony dostęp do obydwu sterowni 
jednak nie dłużej niż 5 dni roboczych. 
 

Pytanie 27 
SIWZ –załącznik nr 3 do umowy – zakres prac adaptacyjnych. 

„Ponieważ prace adaptacyjne w bunkrze V4 spowodują konieczność czasowego wyłączenia 
z pracy sterowni dla bunkra S1 co stanowi dla Zamawiającego znaczące utrudnienie, czy 
Zamawiający w celu skrócenia tego okresu, dopuści prowadzenie wszelkich prac 
adaptacyjnych w bunkrze V4 przez 24 godziny na dobę również w dni ustawowo wolne od 
pracy, co znacząco skróci czas niezbędnego wyłączenia z użytkowania bunkra S1?” 
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Odpowiedz 27 
Zamawiający dopuści takie rozwiązanie. 
 
 
W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ zgodnie z art. 38 

ust. 4: 

 

- rozdz. V pkt 2 ppkt 2.1. 
Po punkcie 2.1 wprowadza się punkt 2.2 w brzmieniu: 
„Zamawiający oczekuje dołączenia do oferty dla wszystkich urządzeń będących wyrobami 
medycznymi dokumentów dopuszczających do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach 
medycznych i ich klasyfikacją.” 
Kolejne punkty zmieniają numeracje odpowiednio. 
 
- rozdz. XIII. 
z:  

1. Zgodnie z art. 147 ustawy Pzp. Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, w dowolnej formie wskazanej w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się na 6 % ceny brutto 
usługi prac adaptacyjno –budowlanej podanej w ofercie. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczenia, gwarancji lub pieniądzu, powinno być 
wniesione w pełnej wysokości, 100% jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania zamówienia w zakresie usługi prac adaptacyjno budowlanej 
oraz instalacji będących zakresem prac budowlanych w ofercie. 

4. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji, czyli 48 miesięcy. 
5. W terminie 90 dni od przekazania protokołem przez Wykonawcę przedmiotu umowy i 

przyjęcia go przez Zamawiającego protokołem, jako należycie wykonanego, Zamawiający 
zwróci 50% kwoty zabezpieczenia, wniesionego w pieniądzu zatrzymując pozostałe 50% 
na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

6. Zabezpieczenie dotyczące roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 50% wysokości 
zabezpieczenia i zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi, 
o ile Zamawiający stwierdzi brak wad lub ich terminowe usunięcie przez Wykonawcę. 

7. Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu nie może 
upłynąć wcześniej, niż z upływem 90 dni od przekazania przez Wykonawcę robót i 
przyjęcia ich przez Zamawiającego, jako należycie wykonanych. 

8. Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 6 niniejszego rozdziału nie może 
upłynąć wcześniej, niż z upływem 15 dni od zakończenia okresu rękojmi.  

9. W przypadku, gdyby termin ważności zabezpieczenia miał upłynąć wcześniej, niż w 
terminach wskazanych w punktach 7 i 8 niniejszego rozdziału Wykonawca obowiązany jest 
odpowiednio przesunąć termin ważności zabezpieczenia, a potwierdzający to dokument 
doręczyć Zamawiającemu, co najmniej 10 dni przed upływem ważności zabezpieczenia. W 
przypadku nie dostarczenia naliczane są kary umowne w wysokości 0,2% wartości 
zabezpieczenia za każdy dzień opóźnienia. 

na: 

1. Zgodnie z art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca wniesie 
zabezpieczenie należytego wykonania  umowy, w formie wskazanej w art. 148 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa się na 5 % ceny 
całkowitej podanej w ofercie. 
3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu „gwarancji, jakości”, Zamawiający zatrzyma 30% 
kwoty zabezpieczenia, o  której mowa w ust. 2 na okres gwarancji wynoszący 48 miesięcy. 
4. 70% Kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia podpisania 
protokołu uruchomienia i końcowego odbioru aparatury bez uwag. 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert oraz termin 
obowiązkowego wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu do: 07.09.2017r. do 
godziny 09:00. 
 
Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w 
siedzibie Zamawiającego: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia   
Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, sala konferencyjna 113 (I piętro) w dniu: 
07.09.2017r. o godz. 10:00 

 
 

Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie, oraz 
udostępnia nowy druk oferty oraz nowe ogólne warunki umowy 

Aktualne dokumenty należy pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod 
adresem: www.zzpprzymz.pl 

 

 
 

 


