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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

Nasz znak:                                                                                                  Data: 
EP/220/97/2017/1                                                                  17.01.2018r. 

 

 
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/97/2017 pn.: Dostawa odczynników 
chemicznych, barwników oraz dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do barwień 

immunohistochemicznych dla SPWSZ w Szczecinie   

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. 

U. z 2017r., poz. 1579), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, 
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak 

j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przedłuża termin 

składania ofert: 
  

Pytania Wykonawców:   
 

ZESTAW 1   
 

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 4 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przeciwciał z 6-miesięcznym terminem ważności? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 

Pytanie nr 2, dotyczy Projekt Umowy - Załącznika nr 4 do SIWZ, § 1 pkt 16 

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu pkt 16 zgodnie z wymaganiami załącznika 1a do SIWZ na: 
„Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi potwierdzone stosownym zaświadczeniem (certyfikatem); 

pierwsze szkolenie przy uruchomieniu, kolejne na życzenie Zamawiającego w okresie do roku od uruchomienia. 

Szkolenie personelu technicznego w zakresie: budowa i kontrola systemu, diagnostyka uszkodzeń w zakresie 
podstawowym.” 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy w § 1 
pkt 16, który otrzymuje brzmienie:  

„16. (dotyczy zadania nr 4) W okresie trwania Umowy Wykonawca zobowiązuje się do 
zorganizowania we wskazanym miejscu w siedzibie Zamawiającego szkoleń, o których mowa w 

załączniku nr 1A do SIWZ, tj. szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi potwierdzone 

stosownym zaświadczeniem (certyfikatem); pierwsze szkolenie przy uruchomieniu, kolejne na 
życzenie Zamawiającego w okresie do roku od uruchomienia; szkolenie personelu technicznego w 

zakresie: budowa i kontrola systemu, diagnostyka uszkodzeń w zakresie podstawowym.” 
 

Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy, który został 

zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce 
„załączniki”. 

 
Pytanie nr 3, dotyczy Projekt Umowy - Załącznika nr 4 do SIWZ, § 1 ust. 4.1  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin dostawy analizatora wynosił  21 dni od daty podpisania umowy a 
termin ich instalacji 7 dni od daty dostarczenia? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy w § 1 

ust. 4.1, który otrzymuje brzmienie:  
„4.1 (dotyczy zadania nr 4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Urządzenie w terminie 21 dni 

od daty zawarcia umowy, zainstalować i uruchomić Urządzenie w ciągu 7 dni od daty dostarczenia 
Urządzenia, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w Zakładzie Patomorfologii przy ul. 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Sokołowskiego 11. Zrealizowanie przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w zdaniu 
poprzednim Zamawiający potwierdzi stosownym protokołem zdawczo-odbiorczym, w którym 

nadto określi czy obowiązki te zostały wykonane należycie.”   

 
Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy, który został 

zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce 
„załączniki”. 

Pytanie nr 4, dotyczy Projekt Umowy - Załącznika nr 4 do SIWZ, § 1 ust. 13  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu w brzmieniu: ,,Skorzystanie przez Zamawiającego z ww. 
uprawnienia wyłącza możliwość naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w dostawie zamówienia za dni po dacie 

dostarczenia towaru przez inny podmiot.’’? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 4 
do SIWZ – Projekt umowy w § 1 ust. 13, który otrzymuje brzmienie:  

„13. W przypadku przerwania ciągłości dostaw odczynnika stanowiącego przedmiot Umowy z 
przyczyn innych niż określone w § 1 ust. 10 i niedostarczania za zgodą Zamawiającego jego 

odpowiednika, Zamawiający ma prawo przez cały okres trwania przerwy dokonywać zakupów 
interwencyjnych w/w odczynnika lub jego odpowiednika poza obowiązującą Umową, na zasadach 

określonych w § 4 ust. 2. Skorzystanie przez Zamawiającego z ww. uprawnienia wyłącza 

możliwość naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w dostawie zamówienia za dni po dacie 
dostarczenia towaru przez inny podmiot.” 

 
Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy, który został 

zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce 

„załączniki”. 

Pytanie nr 5, dotyczy Projekt Umowy - Załącznika nr 4 do SIWZ, § 2 ust. 7 i 6.1  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 6, dotyczy Projekt Umowy - Załącznika nr 4 do SIWZ, § 3 ust. 7  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,godzin'' na ,,godzin w dni robocze''? 

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 4 

do SIWZ – Projekt umowy w § 3 ust. 7, który otrzymuje brzmienie:  
„7. Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego pracownika serwisu i 

naprawa) nastąpi do 48 godzin w dni robocze od momentu wysłania zgłoszenia awarii faksem lub 
drogą elektroniczną na całodobowy adres.” 

 

Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy, który został 
zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce 

„załączniki”. 

Pytanie nr 7, dotyczy Projekt Umowy - Załącznika nr 4 do SIWZ, § 3 ust. 9 i 11 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 8, dotyczy Projekt Umowy - Załącznika nr 4 do SIWZ, § 4 ust. 2 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu w brzmieniu: ,,Skorzystanie przez Zamawiającego z ww. 
uprawnienia wyłącza możliwość naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w dostawie zamówienia za dni po dacie 

dostarczenia towaru przez inny podmiot.’’? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 4 

do SIWZ – Projekt umowy w § 4 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:  
„2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji dostawy zgodnie z zamówieniem szczegółowym 

złożonym przez Zamawiającego lub w przypadku określonym w § 1 pkt 13, Zamawiający ma  

prawo dokonać zakupu interwencyjnego niezrealizowanego przedmiotu zamówienia poza 
obowiązującą umową. Z tytułu dodatkowych kosztów związanych z takim zakupem wynikających z 
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różnicy cen, kosztów sprowadzenia towaru do Zamawiającego (przesyłka, transport) oraz 
konieczności podjęcia dodatkowych czynności Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę  umowną  

stanowiącą  równowartość różnicy cen towaru powiększoną o 20%, ale nie niższą niż 200 zł. 

Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o zamówieniu interwencyjnym w dniu 
jego  złożenia  (za pośrednictwem faksu). Przekazanie powyższej informacji jest równoznaczne z 

wycofaniem wcześniej złożonego i niezrealizowanego zamówienia u Wykonawcy. W przypadku, 
gdy Wykonawca nie poinformuje (za pośrednictwem faksu) Zamawiającego o spodziewanej 

zwłoce w dostawie i dostarczy ją po złożeniu przez Zamawiającego powiadomienia o zakupie 
interwencyjnym, to przedmiot opóźnionej dostawy pozostaje do dyspozycji Wykonawcy w 

magazynie Zamawiającego. 

Skorzystanie przez Zamawiającego z ww. uprawnienia wyłącza możliwość naliczenia kar 
umownych z tytułu zwłoki w dostawie zamówienia za dni po dacie dostarczenia towaru przez inny 

podmiot.” 
 

Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy, który został 

zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce 
„załączniki”. 

Pytanie nr 9, dotyczy Projekt Umowy - Załącznika nr 4 do SIWZ, § 4 ust. 4 i 9 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 10, dotyczy Projekt Umowy - Załącznika nr 4 do SIWZ, § 4 ust. 5 

Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana 

była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 11, dotyczy Projekt Umowy - Załącznika nr 4 do SIWZ, § 4  

Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez 
Wykonawcę kary umownej.” 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 12, dotyczy Projekt Umowy - Załącznika nr 4 do SIWZ, § 4  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzmieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może 
przekraczać 20% wartości brutto umowy.”? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy w § 4 

dodając ust. 11, który otrzymuje brzmienie:  
„11. Łączna kwota naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy kar umownych nie przekroczy 

30% Wynagrodzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego, przenoszącego wartość naliczonej kary umownej, do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody.” 

 
Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy, który został 

zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce 
„załączniki”. 

Pytanie nr 13, dotyczy Projekt Umowy - Załącznika nr 4 do SIWZ, § 4  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym 
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie 

krótszego niż 3 dni robocze? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 14, dotyczy Projekt Umowy - Załącznika nr 4 do SIWZ, § 4 ust. 15 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: „Wykonawca zapewni przez cały okres trwania Umowy serwis 

Urządzenia w celu zapewnienia bezawaryjnego jego funkcjonowania, ponosząc wszelkie koszty z tym związane 
(robocizna, dojazd, części zużywalnych i niezużywalnych z ich wymianą, konserwacja, itp.). Usługi serwisowe, o 
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których mowa w zdaniu poprzednim świadczone będą przez 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu, 
w cenie dzierżawy” 

na :  

„Wykonawca zapewni przez cały okres trwania Umowy serwis Urządzenia w celu zapewnienia bezawaryjnego 
jego funkcjonowania, ponosząc wszelkie koszty z tym związane (robocizna, dojazd, części zużywalnych i 

niezużywalnych z ich wymianą, konserwacja, itp.). Możliwość zgłaszania awarii i usterek non-stop tj. 24/7” 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 
ZESTAW 2   

 

Pytanie nr 1, dotyczy zadania nr 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2, 19, 20 do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie 

większej ilości konkurencyjnych ofert. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 2, dotyczy zadania nr 1 poz. 2 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniach 20 kg z odpowiednim przeliczeniem 

ilości, tj. 100 opakowań po 20 kg zamiast 80 opakowań po 25 kg? 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
ZESTAW 3   

 

Pytanie nr 1 
Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, 

aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu przewidywalnego - 
orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to 

Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% 

ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla 

odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w 
wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika 

obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest 
zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych 

produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można 
zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem 

ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw 

będących przedmiotem zamówienia”. 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający biorąc pod uwagę dynamikę potrzeb Szpitala nie jest w stanie określić 

minimalnego zakresu zamówienia. 
 

Pytanie nr 3 

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem 
umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie 

najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli 
uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu 

stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające 
wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy. 

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z §6 ust. 3  

 

Pytanie nr 4 

Dotyczy Pakietu 1-3 
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Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie, „Nazwy 
producenta” jak również „numeru katalogowego” oferowanego asortymentu. Wskazanie numeru katalogowego 

wraz z producentem jednoznacznie określa, jaki produkt jest oferowany przez Wykonawcę, a tym samym 

pozwala Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez Wykonawców – daje 
Zamawiającemu również gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie zastąpiony 

zamiennikiem o gorszej, jakości, jak i pozwoli już na etapie badania oferty stwierdzić, że został zaoferowany 
wymagany asortyment. 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 2A do SIWZ – formularzu 
asortymentowo-cenowym do zadania nr 1-3 poprzez dodanie kolumn: Nazwa producenta oraz 

Numer katalogowy. 

 
Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 2A do SIWZ – formularz asortymentowo-

cenowy do zadania nr 1-3, który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego 
www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

Pytanie nr 5 
Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od 

kwoty niezrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź 
Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Czy zatem Zamawiający 

dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy? 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 6, dotyczy Projekt Umowy - Załącznika nr 4 do SIWZ 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy, mając na 

względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą zgodnie i 
niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów: 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które 
odpowiada Zmawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..” 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 7, dotyczy Projekt Umowy - Załącznika nr 4 do SIWZ 

Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu do umowy: 

W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za 
opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz.684 t. j.). 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 8 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:  

„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu 
Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu 
uregulowania należności” 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 9, dotyczy Projekt Umowy - Załącznika nr 4 do SIWZ 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o modyfikację zapisów wzoru umowy o poniższy zapis: 

„W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy, całości przedmiotu 
zamówienia, okres obowiązywania umowy może ulec przedłużeniu do czasu całkowitego zrealizowania umowy, 
nie dłużej jednak niż na okres 4 lat od dnia jej podpisania,  z uwzględnieniem corocznej aktualizacji cen przez 
Wykonawcę w tym czasie, za wyjątkiem przedłużenia umowy o maksymalny czas 6 miesięcy….” 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy w § 7 

ust. 2 pkt 2 lit l), który otrzymuje brzmienie:  
„l) zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku nie wyczerpania kwoty, o której 

mowa w § 2 ust. 1, z zastrzeżeniem, że okres przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy 
nie może być dłuższy niż 24 miesiące” 
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Zmiany zostały naniesione w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy, który został 
zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce 

„załączniki”. 

Pytanie nr 10, dotyczy zadania nr 1 
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z zadania 1 pozycji 1,2,3,19,20,26,27. 

Zgoda na powyższe pozwoli naszej firmie zaproponować Państwu wysokiej jakości asortyment w atrakcyjnej 

cenie i umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców a w ślad za podwyższeniem konkurencyjności 
przyczyni się do obniżenia kosztów całego pakietu. 

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Pytanie nr 11, dotyczy zadania nr 2, pozycja 2 

Prosimy o zgodę na zaoferowanie hematoksyliny w opakowaniach po 50 g. z odpowiednim przeliczeniem ilości. 
ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. 

 
 

 
 

Tym samym Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz termin ich otwarcia na niżej podane: 

- termin składania ofert – 29.01.2018r., do godz. 10:00 na 02.02.2018r., do godz. 10:00,  
- otwarcie ofert – z 29.01.2018r. o godz. 10:30 na 02.02.2018r. o godz. 10:30.  

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:  
rozdziale XI SIWZ pkt 5 i 6 otrzymując brzmienie:  

 

„5. Termin składania ofert:  

1) Oferty należy składać do dnia 02.02.2018r., do godz. 10:00,  
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.  

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2018r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 
Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, pok. 328 – II piętro.”  

 

 

DYREKTOR  

Samodzielnego Publicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

    Małgorzata Usielska  


