Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, znak sprawy: DZP.271-6/20

Kraków, dnia 19.06.2020 r.
wg rozdzielnika:
ODPOWIEDZI
na zapytania dotyczące treści SIWZ_7
oraz
oraz zmiana treści SIWZ_6

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest „Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia meblowego na Blok Operacyjny z podziałem na 20
pakietów w ramach inwestycji „Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD
poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy
ulicy Strzeleckiej 2”, nr postępowania: DZP.271–6/20,
I. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ:
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie (Zamawiający) informuje, że wpłynęły
zapytania od Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2019.1843 t.j.), którego przedmiotem jest „Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia meblowego na Blok
Operacyjny z podziałem na 20 pakietów w ramach inwestycji „Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i
Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ulicy Strzeleckiej 2”.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz
z udzielonymi odpowiedziami:
Pytania I.
Nawiązując do treści przedmiotu zamówienia proszę o odpowiedź na poniższe pytania:
Dotyczy: Załącznika nr 2A, pakiet nr 1 do SIWZ
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu operacyjnego wyposażonego w listwy bez ograniczników
zabezpieczających korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem? Wyposażenie
dedykowane do oferowanego stołu operacyjnego nie jest wsuwane na listwę, może być założone i zdjęte w
dowolnym miejscu na listwie w związku z tym ograniczniki zabezpieczające są niepotrzebne – dotyczy l.p. 7
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z modyfikacją zamieszczoną
na stronie internetowej w dniu 05.05.2020 roku jest to punkt 5.
2. Prosimy o dopuszczenie stołu „wyposażonego w system antykolizyjny uniemożliwiający (w przypadku funkcji
przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wszystkich segmentach blatu ustawionych w jednej płaszczyźnie i stole w
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normalnej konfiguracji wpięcia zagłówka i podnóżka) uderzenie blatu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia
pacjenta oraz uszkodzenia stołu” - dotyczy l.p. 8
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednocześnie informuje , iż zgodnie z modyfikacją zamieszczoną na stronie
internetowej w dniu 05.05.2020 roku jest to punkt 6.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o długości 2100mm? Proponowany parametr różni się
minimalnie od wymaganego, co nie ma wpływu na walory kliniczne stołu – dotyczy l.p. 9
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie informuje, iż zgodnie z modyfikacją zamieszczoną na stronie
internetowej w dniu 05.05.2020 roku jest to punkt 7.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o wysokości blatu w zakresie 665/1115mm? Oferowany stół
w dolnym zakresie nieznacznie różni się od wymaganego w SIWZ, natomiast w górnym zakresie znacznie przewyższa
oczekiwania Zamawiającego. – dotyczy l.p. 11
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z modyfikacją zamieszczoną
na stronie internetowej w dniu 05.05.2020 roku jest to punkt 9.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z elektrohydraulicznym przesuwem wzdłużnym 420mm? Jest
to rozwiązanie, które w odmienny, ale równie funkcjonalny sposób pozwala na realizację tej funkcji. Oferowane
rozwiązanie jest równorzędne do opisanego w SIWZ – dotyczy l.p. 18, 19
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z modyfikacją zamieszczoną
na stronie internetowej w dniu 05.05.2020 roku jest to punkt 16, 17.
6. Czy Wykonawca może zaoferować stół z zakresem regulacji oparcia pleców -35/+75 stopni? W przypadku pozycji
fotelowych i Fowlera oferowany parametr 75 stopni pozwala bezproblemowo prowadzić zabiegi niezależnie od
dyscypliny, zaś proponowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego – dotyczy l.p. 19
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z modyfikacją zamieszczoną
na stronie internetowej w dniu 05.05.2020 roku jest to punkt 17.
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z regulacją nachylenia segmentu nóg w zakresie +20/90stopni? Proponowany parametr realizowany ręcznie, wspomagany sprężynami gazowymi (jak to opisano w pkt. 26
cytuję: „Regulacja podgłówka oraz podnóżków wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą”) – dotyczy l.p. 19
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z modyfikacją zamieszczoną
na stronie internetowej w dniu 05.05.2020 roku jest to punkt 17.
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie pilota bez wyświetlacza LCD, wyposażonego w czytelne piktogramy
przedstawiające poszczególne funkcje stołu. Po włączeniu pilota – diody sygnalizują stan naładowania – dotyczy l.p.
20
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z modyfikacją zamieszczoną
na stronie internetowej w dniu 05.05.2020 roku jest to punkt 18.
9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół wyposażony w podstawę w kształcie litery T, wyposażonej w
wysokiej jakości układ jezdny składający się z 3 kół: jedno koło pojedyncze obrotowe fi 100 mm, pozostałe dwa koła fi
125 mm podwójne nieskrętne pełniące rolę wspomagającą do jazdy na wprost? Podstawa przykrywająca w całości
koła transportowe. Konstrukcja stołu w kształcie litery T jest bardzo ergonomiczna, pozwala na bardzo dobry dostęp
operatora do pacjenta. Podstawa wyposażona w centralną blokadę uruchamianą dźwignią nożną, gwarantującą
pewne blokowanie stołu za pomocą wysuwanych stopek. Długość podstawy 975 mm, szerokość 575 mm (szersza
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część), szerokość 425 mm (węższa część). Podstawa gwarantująca nieograniczony dostęp stóp operatorów na długości
700mm. – dotyczy l.p. 23-25

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z modyfikacją
zamieszczoną na stronie internetowej w dniu 05.05.2020 roku jest to punkt 21-23.
10.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu z obciążeniem statycznym 320 kg? Zwracamy Państwa
uwagę na fakt, że praktyczny obszar zastosowań pojedynczego stołu operacyjnego - nawet w przypadku zastosowania
poszerzeń bariatrycznych - kończy się na poziomie około 300 kg. Przy masie większej, problemem staje się objętość
pacjenta wykluczająca możliwość bezpiecznego prowadzenia zabiegów na powierzchni pojedynczego stołu
operacyjnego nawet poszerzonego o boczne przystawki blatu – w takim wypadku stosuje się dwa stoły ustawione
jeden obok drugiego. Dodatkowo zwracamy uwagę, że w oferowanym stole obciążenie dynamiczne jest na poziomie
275 kg, co jest parametrem korzystniejszym niż minimalny zakres dopuszczony w SIWZ – dotyczy l.p. 30
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z modyfikacją
zamieszczoną na stronie internetowej w dniu 05.05.2020 roku jest to punkt 28.
Dotyczy: Załącznika nr 2B, pakiet nr 2 do SIWZ, poz. 1
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na regulację średnicy pola operacyjnego za pomocą sterylizacyjnego, wymiennego
uchwytu umieszczonego w centralnej części czaszy (funkcja realizowana poprzez przesunięcie uchwytu w lewo lub w
prawo) – dotyczy czaszy bez kamery. Regulacja pola czaszy z kamerą (również czaszy satelitarnej) za pomocą panelu
sterowniczego umieszczonego tuż przy czaszy. – dotyczy l.p. 20

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy w kształcie koła, w której każda z czasz wyposażona jest w 2
uchwyty brudne zintegrowane z lampą, ułatwiające pozycjonowanie lampy – dotyczy l.p. 28
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Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kamery, która umieszczona jest w kopule głównej w miejscu
uchwytu centralnego, jak pokazano na poniższej wizualizacji? Poniżej parametry oferowanego urządzenia (dotyczy 3246)

1

Matryca

typ 1/2.8" CMOS

2

Rozdzielczość

około 2,000,000 pikseli

3

Format obrazu

16:9 (HD)

4

Zoom

5

Elektroniczna migawka

6

Minimalna intensywność oświetlenia

7

Balans bieli

automatyczny / ręczny

8

Ostrość

automatyczna / ręczna

9

Stosunek sygnału do szumu

20x (200x z optycznym)
1/2 do 1/10,000 s - 21 kroków
1.7 lx (F1.6, 50 IRE)

≥ 50 dB
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10 Poziomy kąt widzenia
11 Minimalna odległość od obiektu

12 System sygnałowy

54.1˚ (szeroki) do 2.9˚ (wąski)
10 mm (szeroki) do 1,000 mm (wąski)
HD: 1080p/29.97, 1080p/25,
1080i/59.94, 1080i/50, 720p/50,
720p/29.97, 720p/25
SD: NTSC / PAL
HD: komponent analogowy: Y/Pb/Pr

13 Wyjścia wideo

14 Inne

SD: VBS 1.0 Vp-p (ujemna
synchronizacja) Y/C
Opcja zamrażania obrazu, zwolniona
migawka

15 Temperatura pracy

-5˚C do 60˚C

16 Pobór mocy

6 do 12 V DC
≤ 4.8W

17 Waga

około 270 g

18 Wymiary

50x60x89 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kamerę z przetwornikiem 1/2.8” CMOS pozostałe parametry według
dotychczasowych zapisów SIWZ.
Dotyczy: Załącznika nr 2B, pakiet nr 2 do SIWZ, poz. 2
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na regulację średnicy pola operacyjnego za pomocą sterylizacyjnego, wymiennego
uchwytu umieszczonego w centralnej części czaszy (funkcja realizowana poprzez przesunięcie uchwytu w lewo lub w
prawo) – dotyczy czaszy bez kamery. Regulacja pola w przypadku zamontowania w przyszłości kamery realizowana za
pomocą panelu sterowniczego umieszczonego tuż przy czaszy. – dotyczy l.p. 17

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy w kształcie koła, w której każda z czasz wyposażona jest w 2
uchwyty brudne zintegrowane z lampą, ułatwiające pozycjonowanie lampy – dotyczy l.p. 22 Zamawiający dopuszcza.
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy: Załącznika nr 2D, pakiet nr 4 do SIWZ
Poz. 1 System integracji, sterowanie urządzeniami medycznymi i zarządzanie obrazami
Pytanie nr 1
W załączniku „PAKIET NR 4 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” ptk. nr 7 wymaga się:
„Kontroler wideoroutera, urządzenie zarządzające sygnałami (audio, wideo, kontrolne) sali zintegrowanej
zlokalizowane na półce kolumny chirurgicznej w obrębie sali operacyjnej.”
Czy zamawiający dopuszcza system, którego kontroler wideorutera będzie zamontowany poza sala operacyjną w
szafie technicznej typu RACK? Rozwiązanie takie sprawia, że na półkach kolumny chirurgicznej nie mamy zbędnych
urządzeń i okablowania a część techniczna wyniesiona jest poza salę operacyjną co poprawię ergonomię pracy na
Sali operacyjnej i ułatwi jej czyszczenie.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pytanie nr 2
W załączniku „PAKIET NR 4 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” ptk. nr 16 widnieje zapis:
„Wyświetlanie ikon urządzeń medycznych i niemedycznych podłączonych do systemu”
Czy wymaga się aby system rozróżniał podłączone do systemu źródła na podstawie różnych ikon? System zapewnia
możliwość wyświetlenia nazw urządzeń, co spełnia zadanie identyfikacji.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pytanie nr 3
W załączniku „PAKIET NR 4 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” ptk. nr 16 widnieje zapis:
„Sterowanie z ekranu dotykowego o przekątnej min. 19”
Poniżej w punkcie nr. 103 jest zapis:
„Komputer All-in-One z monitorem dotykowym wielkości min. 21,5’ ”
Prosimy o doprecyzowanie przekątnej ekranu dotykowego
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zapisy dotyczą dwóch różnych urządzeń (co wynika z treści SIWZ)
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z modyfikacją zamieszczoną na stronie internetowej w dniu
25.05.2020 roku jest to punkt 18 i 103.
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Pytanie nr 4
W załączniku „PAKIET NR 4 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” ptk. nr 34 widnieje zapis:
„Funkcja prywatności”
Prosimy o zamawiającego doprecyzowanie opisu tej funkcjonalności i scenariusza użycia.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż system ma zapewnić możliwość wyłączenia wyświetlania danych
wrażliwych w przerwach pomiędzy zabiegami.
Pytanie nr 5
W załączniku „PAKIET NR 4 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” ptk. nr 39 i 65 widnieje zapis:
„Możliwość podłączenia dwóch ekranów dotykowych”
Prosimy o doprecyzowanie czy chodzi o dodatkowy ekran sterujący systemem integracji?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż chodzi o dodatkowy ekran sterujący systemem integracji.
Pytanie nr 6
W załączniku „PAKIET NR 4 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” ptk. nr 49 widnieje zapis:
„odtwarzanie muzyki z dowolnego źródła wyposażonego w analogowe wyjście sygnału audio (bluetooth - opcja)”
System umożliwia odtwarzanie muzyki z dysku urządzenia sterującego oraz z mobilnego źródła pamięci.
Czy zamawiający wymaga możliwości podłączenia źródła audio poprzez dodatkowe wejście sygnału audio, np.
wejście liniowe?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.
Pytanie nr 7
W załączniku „PAKIET NR 4 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” ptk. nr 52 widnieje zapis:
„możliwość konfigurowania interfejsu użytkownika w zależności od potrzeb”
System, który oferujemy umożliwia intuicyjne i ergonomiczne korzystanie ze wszystkich funkcjonalności. Dodatkowo
umożliwia utworzenie predefiniowanych ustawień, tzw. presetów i scen dla profili danego operatora, czy też danego
typu zabiegu. Predefiniowane ustawienia dotyczą lamp operacyjnych, oświetlenia ogólnego, wyświetlania obrazów na
monitorach a także ustawień klimatyzacji.
Czy zamawiający rozumie pod opisem „możliwość konfigurowania interfejsu użytkownika w zależności od potrzeb”
opisana powyżej funkcjonalność?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pytanie nr 11
W załączniku „PAKIET NR 4 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” ptk. nr 68 widnieje zapis o funkcjonalności
sterowania z panelu dotykowego insuflatorem.
Czy zamawiający dopuszcza system który nie spełnia funkcji sterowania insuflatorem?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pytanie nr 12
W załączniku „PAKIET NR 4 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” ptk. nr 70 widnieje zapis:
„Komunikaty akustyczne potwierdzające zmiany ustawień parametrów urządzeń endoskopowych oraz głosowe
ostrzeżenia w przypadku awarii, któregoś z urządzeń.”
Czy zamawiający dopuszcza system który nie potwierdza zmian ustawień parametrów sygnałem głosowym, a
potwierdzenie to jest obrazowane w postaci graficznej na interfejsie systemu integracji? Zmiany nastaw w postaci
akustycznej są dostępne z poziomu samych urządzeń chirurgicznych.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
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Pytanie nr 13
W załączniku „PAKIET NR 4 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” ptk. nr 76, 77 i 78 widnieje zapis:
„Tworzenie ustawień automatycznych i scenariuszy zabiegów”
„Scenariusz zabiegu ustawia wszystkie skonfigurowane urządzenia do zaprogramowanego stanu na polecenie
użytkownika systemu.”
„Przypisanie ustawień automatycznych do użytkownika”
Czy zamawiający dopuszcza system który nie umożliwia utworzenia kont dostosowanych do użytkowników?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.
Pytanie nr 14
W załączniku „PAKIET NR 4 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” ptk. nr 103 dotyczący parametrów jednostki
sterującej:
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie jednostki sterującej, która różni się parametrami technicznymi w
porównaniu z opisem ptk 103 ?
Zastosowanie jednostki sterującej z innym parametrami technicznymi, takimi jak typ procesora czy pamięci RAM
ale dobranymi do całego systemu nie wpływa na funkcjonalności systemu sterowania
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zaoferowania urządzenia o parametrach i wydajności nie
gorszej niż opisana w SIWZ.
Dotyczy: Załącznika nr 2N, pakiet nr 15 do SIWZ
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka na kroplówkę z podstawą malowaną proszkowo oraz
głowicą z haczykami i kolumną (część wysuwana i niewysuwana) wykonanymi ze stali nierdzewnej niemalowanej? –
dotyczy l.p. 2
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wieszaka do chust o wymiarach: 530x600x1500mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Dotyczy pakietu nr 13:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 6 tygodni? Prośbę swoją motywujemy
wydłużonymi okresami dostaw na materiały do wyrobów od naszych poddostawców spowodowane utrudnieniami z
ich pozyskaniem z uwagi na epidemię Koronawirusa. Jeżeli Zamawiający nie może zgodzić się na powyższy termin, to
jaki najdłuższy może zaakceptować?
Odpowiedź: Tak. Zamawiający informuje, iż odpowiedź na to pytanie wraz z modyfikacją znajdują się na stronie
internetowej Zamawiającego zamieszczone w dniu 12.06.2020 roku.
II.
Pytanie 1 Pakiet 4 poz. 1 System integracji, sterowanie urządzeniami medycznymi i zarządzanie obrazami).
Czy Zamawiający dopuści jeden spójny, zaawansowany system integracji sal operacyjnych, produkowany przez
czołowego światowego lidera w tej dziedzinie, różniący się nieznacznie od zapisów w niżej opisanych punktach?
Funkcjonalnie system przeznaczony jest do zapewnienia tych samych głównych funkcjonalności, w ilości nie mniejszej
niż opisane, a różnice wynikają głównie z uwagi drobne różnice konstrukcyjne, wyższe obostrzenia związane z ochroną
danych oraz większą ostrożność z obróbką dokumentacji medycznej.
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p. 33
System oferujący streaming sterowany z zewnątrz z komputera klasy PC z możliwością zmiany źródła obrazu, regulacji
parametrów audio oraz telestacji
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
p.36
System bez wbudowanej funkcji telefonu IP
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
p.57
System pozwalający generowanie złożonego obrazu z dowolnego źródła podłączonego do systemu PiP, PoP, PbP (bez
Quad)
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
p.61
System pozwalający na sterowanie matrycą w technologii SDI do 16 wejść/wyjść (z możliwością przyszłej rozbudowy
do 32 sygnałów) obsługującej sygnały 2 i 3D, z rozdzielczościami 4K i UltraHD
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
p. 62
System pozwalający na sterowanie matrycą HD/3G/12GSDI oraz DVI (HDMI) z możliwością zastosowania konwertera
zewnętrznego jeżeli jest to wymagane przez źródło/odbiornik.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
p. 70,72
System wspierający sygnalizację graficzną zmian ustawień i awarii urządzeń w systemie oraz akustyczną w urządzeniu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
II.

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Na podstawie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz.U.2019.1843) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w
zakresie:
Pkt 11.1.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„11.1.1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 07.07.2020 roku do godziny 09:30”
Pkt 11.2.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„11.2.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Pokoju Umów i Zamówień publicznych, w dniu
07.07.2020 r. o godzinie 10:00”
Odpowiedzi do pytań oraz modyfikacja treści SIWZ wprowadzona niniejszym pismem stanowi integralną część SIWZ i
jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
Z poważaniem
Otrzymują:
 strona internetowa Zamawiającego
 a/a
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