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                                                                                Warszawa, dnia 23.12.2020 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
 

I. ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny 
                           03-709 Warszawa, ul. Sierakowskiego 13. 

II. TRYB POSTĘPOWANIA – przetarg nieograniczony 

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO – www.spkso.waw.pl  

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  
 

DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH 
do Samodzielnego Publicznego Klinicznego szpitala Okulistycznego 

 (nr sprawy ZP/18/2020) 

       

Postępowanie prowadzone będzie na elektronicznej Platformie Zakupowej 

Zamawiającego dostępnej pod adresem https://spkso.eb2b.com.pl 

1. Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH do Działu Farmacji Szpitalnej   
     mieszczącego się w tymczasowej siedzibie Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala   
     Okulistycznego w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 24/26.  

  Szczegółową charakterystykę  produktów będących przedmiotem zamówienia oraz wymagane    
  ilości określa formularz  asortymentowo - cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety określone w    
    formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Łączna ilość – 3  
    pakiety:  

 pakiet nr 1   – płyny infuzyjne 

 pakiet nr 2   – płyny do przepłukiwań 1 

 pakiet nr 3   – płyny do przepłukiwań 2 

    Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne w odniesieniu do poszczególnych pakietów. 
 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4. Na podstawie art. 24 aa ust. 1. ustawy PZP Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a    
     następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie   
     podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 

V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Dostawy towaru następować będą sukcesywnie w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy na 
zasadach szczegółowo określonych we wzorze umowy. 
 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów.  

          Wymagania: Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie hurtowni 

farmaceutycznej. 

http://www.spkso.waw.pl/
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          Uwaga – W przypadku, gdy oferowane płyny są wyrobami medycznymi, Zamawiający nie wymaga 

posiadania zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. W takim przypadku należy 

złożyć stosowne oświadczenie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej  
            Zamawiający na stawia szczególnych wymagań w odniesieniu do sytuacji   

            ekonomicznej lub finansowej Wykonawców. 

c)   zdolności technicznej lub zawodowej  
            Zamawiający na stawia szczególnych wymagań dot. zdolności technicznej lub   

            zawodowej Wykonawców. 

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia. 

   3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z 
postępowania odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń 
i dokumentów według zasady spełnia/nie spełnia. 

 
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu 
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o 
którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,  

3. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w 
oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 SIWZ. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 SIWZ. 

5.     Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została   
         najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie    
         aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej: 

 Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej – w przypadku 
składania oferty na produkty lecznicze 

Uwaga – W przypadku, gdy oferowane płyny są wyrobami medycznymi, Zamawiający nie 

wymaga posiadania zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. W takim 

przypadku należy złożyć stosowne oświadczenie. 
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2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postępowaniu: 

 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie 
art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast wymienionego wyżej dokumentu składa informację z 
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 
14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert). 

6. W odniesieniu do Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie, brak podstaw do 
wykluczenia powinien zostać wykazany przez każdego z Wykonawców. 

7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 
ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu wykonawcy. Ww. przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu, art. 24 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje 
się odpowiednio. 

8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.  
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oświadczenie to składa 
każdy z wykonawców. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

9. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1126). 

10.   Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1 SIWZ, oświadczeń   
         lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy   
         PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,   
         oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez       
         Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia,   
         poprawienia w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia oferta   
         wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania 
 

VIII.  WADIUM – Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia oferty wadium. 

IX.  KRYTERIA WYBORU OFERTY:   Cena      – 100 % 
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X.  TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, ADRES NA KTÓRY OFERTY MUSZĄ ZOSTAĆ WYSŁANE, 

ORAZ JĘZYK LUB JĘZYKI, W JAKICH MUSZĄ ONE BYĆ SPORZĄDZONE: 

 

1) termin składania ofert: do  20.01.2021 r. do godz. 09.30 

2) adres: Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny 

03-709 Warszawa, ul. J. Sierakowskiego 13 

3) termin otwarcia ofert 20.01.2021 r. godz. 10.00 

4) miejsce otwarcia: siedziba Zamawiającego 

5) ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

 
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 30 dni od daty wyznaczonej na składanie ofert. 

XII.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

XIII. Zamawiający nie planuje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 

XIV. Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana bez zastosowania aukcji elektronicznej 

 
XV. ZMIANY DO UMOWY 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zmiany w Umowie mogą być dokonane, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków 

spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby 

jednej ze stron rażącą stratą, a w szczególności: 

1) w razie zmiany stanu prawnego którejkolwiek ze Stron, niezależnego od jej woli; 

2) w zakresie dotyczącym terminu dostawy wyłącznie w następujących przypadkach: 

a) wystąpienia siły wyższej, w tym zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki 

zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności 

zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem 

szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających 

wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze 

Stron, 

b) wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,  

w szczególności wstrzymania dostawy, 

c) ograniczenia dostępności surowców służących do wykonania przedmiotu 

umowy, 

d) czasowego wstrzymania produkcji preparatów lub braków preparatów będących 

Przedmiotem dostawy, w tym będące następstwem działania organów 

administracji publicznej, 

mogą powodować odpowiednie przedłużenie terminu dostawy o czas niezbędny do 

należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności;  

3) w zakresie sposobu spełnienia świadczenia wyłącznie w następujących przypadkach: 

a) wystąpienia okoliczności spowodowanych nieprzewidywalną koniecznością 

dostawy towarów nie wymienionych w Umowie; Zamawiający w tym przypadku 

dopuszcza zakup towarów zamiennych, równoważnych (np. towarów w 

zamiennym opakowaniu lub towarów o tożsamej nazwie międzynarodowej 

innego producenta o innej nazwie handlowej), ale ich cena nie może przewyższać 

ceny towarów podstawowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć go na 

zasadach określonych w niniejszej Umowie, 

b) nie wykupienia pełnej ilości Przedmiotu dostawy; w tym przypadku Umowa 

może zostać przedłużona na czas niezbędny do realizacji Przedmiotu dostawy, 
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z uwzględnieniem faktu, iż łączny okres obowiązywania Umowy nie może być 

dłuższy niż 36 miesięcy; 

 

4) w odniesieniu do zakresu przedmiotu świadczenia wyłącznie w następujących 

przypadkach: 

a) zmiany wielkości opakowania zbiorczego zaoferowanego produktu przy 

zachowaniu lub obniżeniu ceny jednostkowej określonej w Załączniku nr 1 do 

Umowy, 

b) zmiany numeru katalogowego lub nazewnictwa produktu, przy zachowaniu lub 

obniżeniu ceny jednostkowej określonej w Załączniku nr 1 do Umowy, 

c) zmiany ilości jednostek miary określonych dla poszczególnych produktów w 

Załączniku nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem, że nie może to powodować 

przekroczenia kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1; 

d) zakontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia u Zamawiającego mniejszej 

w stosunku do oferowanej liczby świadczeń zdrowotnych lub po cenach niższych 

od ponoszonych przez Zamawiającego kosztów tych świadczeń, mających 

zasadniczy wpływ na sytuację majątkową strony;  

5) w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia wyłącznie w przypadkach: 

a) określonym w pkt 4 lit. d) powyżej; 

b) udzielania przez Wykonawcę upustów promocyjnych; w tym przypadku upusty 

będą obowiązywały również dla niniejszej Umowy. 

c) urzędowej zmiany stawek VAT; w takim przypadku zmiana ceny nastąpi z 

zachowaniem ceny netto, która pozostaje bez zmian; 

d) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez wykonawcę, poprzez zmianę wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w Umowie; 

e) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez wykonawcę, poprzez zmianę wynagrodzenia Wykonawcy określonego 

w Umowie. 

3. Zmiana postanowień Umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 5) lit. c) – e) obowiązuje od dnia 

wejścia w życie przepisów prawa wprowadzających te zmiany, jednak w przypadku: 

a) zmian przepisów, o których mowa w pkt 5) lit. c), zmiana wynagrodzenia      

     (uwzględnienie nowej stawki podatku VAT i związana z tym zmiana cen     

     jednostkowych brutto) nastąpi automatycznie w dacie określonej przez przepisy   

     wprowadzające zmianę stawki podatku VAT bez konieczności podpisywania   

     odrębnego aneksu; 

b) zmian przepisów, o których mowa w ust.2 pkt 5) lit. d) i e), zmiana wynagrodzenia   

     nastąpi nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,     

     w którym Zamawiający zaakceptował wniosek Wykonawcy o zmianę   

     wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7, z uwzględnieniem postanowień ust. 8-11. 

4.    W przypadku  zmiany przepisów, o której mowa w ust. 2 pkt 5) lit. c), do cen jednostkowych   

       netto określonych w ofercie Wykonawcy oraz w § 4 ust. 1, zostanie doliczona wartość   

       podatku VAT wynikająca z nowych przepisów. 

5.    W przypadku zmiany przepisów, o której mowa w ust.2 pkt 5) lit. d), ceny  jednostkowe  

       netto określone w ofercie Wykonawcy oraz w § 4 ust. 1, zostaną zmienione o kwotę       
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        odpowiadającą wartości udokumentowanej przez Wykonawcę  zmiany całkowitego kosztu  

        Wykonawcy wynikającej ze  zmiany wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących  

        zamówienie do wysokości minimalnego wynagrodzenia określonego w nowych przepisach,   

        z uwzględnieniem zmiany wszystkich obciążeń publicznoprawnych związanych ze zmianą   

        minimalnego wynagrodzenia, proporcjonalnie do zaangażowania tych osób w wykonanie    

        zamówienia i wpływu ich pierwotnego wynagrodzenia na ceny określone w ofercie   

        Wykonawcy; 

6.   W przypadku zmiany przepisów, o której mowa w ust. 2 pkt 5) lit. e), ceny jednostkowe netto   

       określone w ofercie Wykonawcy oraz w § 4 ust. 1, zostaną  zmienione o kwotę   

       odpowiadającą wartości udokumentowanej przez Wykonawcę  zmiany całkowitego kosztu   

       Wykonawcy wynikającej ze zmiany wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących   

        zamówienie w związku ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub   

        ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub   

        zdrowotne określonych w nowych przepisach przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto   

        ich wynagrodzenia, proporcjonalnie do zaangażowania tych osób w wykonanie zamówienia   

        i  wpływu ich pierwotnego wynagrodzenia na ceny określone w ofercie Wykonawcy. 

7.    Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów,   

        o których mowa w ust.2  pkt 5) lit. d) i e), wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę   

        wniosku o zmianę wynagrodzenia określonego w Umowie wraz z dokumentami   

         uzasadniającymi bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu Umowy,   

         a w szczególności:  

a) szczegółowego kosztorysu uzasadniającego wpływ wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie na całkowite koszty Wykonawcy, 

łączną wartość netto oferty i ceny jednostkowe netto określone w ofercie 

Wykonawcy oraz uwzględniającego wszystkie pozostałe elementy mające 

wpływ na wysokość ceny oferty przed zmianą przepisów i po wprowadzeniu tej 

zmiany; 

                           b) poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających: 

-   liczbę osób zaangażowanych bezpośrednio przy realizacji przedmiotu Umowy     

     wraz z informacją o rodzajach posiadanych przez nich umów oraz wysokości   

     wynagrodzenia,  

-   liczbę roboczogodzin przepracowanych przez osoby zaangażowane przy   

     realizacji przedmiotu Umowy, 

-   procentowe zaangażowanie czasu pracy określonego w umowie zawartej   

    pomiędzy daną osobą a Wykonawcą na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca odpowiada za złożenie dokumentów, o których mowa w ust. 7, w terminie   

     umożliwiającym Zamawiającemu sprawdzenie poprawności przedłożonych dokumentów   

     oraz zasadności dokonanych wyliczeń, zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń przez   

     Zamawiającego i ustosunkowanie się do nich przez Wykonawcę, z uwzględnieniem   

      postanowień ust. 3 lit. b), wykorzystując w tym celu w szczególności okres między publikacją   

      aktu prawnego wprowadzającego zmiany przepisów, o których mowa w ust. 2 pkt 5 lit. d) i   

      e), a jego wejściem w życie. 

9.  Zamawiający w terminie 14 dni licząc od dnia każdorazowego otrzymania dokumentów, o   

     których mowa w ust. 7, informuje Wykonawcę o zaakceptowaniu wniosku o zmianę   

     wynagrodzenia albo zgłasza zastrzeżenia lub uwagi do przedłożonych dokumentów, w formie   

     pisemnej lub drogą elektroniczną; 

10. Zamawiający zaakceptuje wniosek o zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7,  

       wyłącznie w przypadku, jeżeli Wykonawca udowodni ponad wszelką wątpliwość, że   
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       zaistniała zmiana przepisów, o których mowa w ust. 2 pkt 5) lit. d) i e), ma bezpośredni   

       wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy oraz określi stopień, w jakim wpłynie ona   

       na wysokość wynagrodzenia określonego w Umowie. Brak reakcji Zamawiającego w   

       terminie określonym w ust. 9 rozumiany będzie jako zaakceptowanie wniosku o zmianę   

       wynagrodzenia. 

 

11. Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się do zastrzeżeń lub uwag   

       Zamawiającego  w terminie uwzględniającym postanowienia ust 3 lit. b) i ust.8. 

12. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3 lit. a) 4 i 5 lit. a) - c) nie wymagają dla swej   

       ważności  zawierania aneksu do Umowy, jednakże wymagają formy pisemnej. 

 
XVI. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  23.12.2020 r.      
 
                                                                              

                                                                                       
                                                                                                             Przewodniczący Komisji Przetargowej 
                                                                                                                        Naczelny Lekarz Szpitala 
                                                                                                                      dr n. med. Grażyna Broniek                                                                                    
 


