
Ogłoszenie nr 764614-N-2020 z dnia 11.12.2020 r.  

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika: Dostawy: jednorazowych wkładów do 
automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT, akcesoriów: do strzykawki 

automatycznej OPTISTAR ELITE oraz bezwkładowego iniektora CT Expres (firmy Bracco) 
CT  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy  
 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
Nie  
 
Nazwa projektu lub programu  
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 
z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, krajowy numer 
identyfikacyjny 31340800000000, ul. ul. Szpitalna  13 , 33-100  Tarnów, woj. małopolskie, 



państwo Polska, tel. 14 63 10 341, e-mail zamowienia@ssz.tar.pl, faks 146 310 337.  
Adres strony internetowej (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  
 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
Tak  
https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem  
Nie  
 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Tak  
adres  
https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar  
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Tak  
Inny sposób:  
W przypadku braku możliwości złożenia przez Wykonawcę oferty w postaci elektronicznej 
Wykonawca może złożyć ofertę, wedle wyboru Wykoanwcy, w formie pisemnej opatrzonej 
własnoręcznym podpisem.  
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 



Adres:  
 
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy: jednorazowych wkładów 
do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT, akcesoriów: do strzykawki 
automatycznej OPTISTAR ELITE oraz bezwkładowego iniektora CT Expres (firmy Bracco) 
CT  
Numer referencyjny: AE/ZP-27-85/20  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Tak  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 
odniesieniu do:  
wszystkich części  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 
jednemu wykonawcy:  
 
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane: Dostawy: jednorazowych wkładów do automatycznego 
wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT, akcesoriów: do strzykawki automatycznej 
OPTISTAR ELITE oraz bezwkładowego iniektora CT Expres (firmy Bracco) CT dla 
Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie. Zamawiający podzielił przedmiot 
zamówienia na 3 Pakiety. Zakres rzeczowy ujęty w Pakietach nr 1-3 oraz parametry określa 
Formularz Cenowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.  
 
II.5) Główny kod CPV: 33141000-0  
Dodatkowe kody CPV:  
 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 



zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów:  
miesiącach:  12   lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
12    

 
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
 
 
 
 
 
 
 



III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
1. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez 
Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona jest zobowiązany 
złożyć na wezwanie Zamawiającego dokonane przed udzieleniem zamówienia następujące 
oświadczenia i dokumenty: 1.1 Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty 
dopuszczające zaoferowany w zakresie Pakietu Nr 1-3 przedmiot zamówienia do obrotu i 
używania na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. 
(Dz.U. z 2020r. poz.186 z późniejszymi zmianami), które przedłoży Zamawiającemu na 
każde żądanie (według Załącznika Nr 4 do SIWZ). 1.2 Materiały informacyjne (w języku 
polskim) dotyczące przedmiotu zamówienia zaoferowanego w każdej pozycji ujętej w 
zakresie Pakietu Nr 1-3. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa wyżej aktualne na dzień 
ich złożenia Wykonawca złoży w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym 
niż 5 dni.  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
UWAGA. Zamawiający informuje, iż oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz 
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt.III.3 ogłoszenia, ze 
względu na fakt, że Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczy 
tylko oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu. 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany 
załączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie: 1.1 Oświadczenie 
Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy (według Załącznika Nr 2 do SIWZ) 
w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ. Oświadczenie, o którym mowa w 
pkt.1.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku braku możliwości złożenia przez 
Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt.1.1 w postaci elektronicznej Wykonawca 
może złożyć to oświadczenie, wedle wyboru Wykonawcy, w formie pisemnej opatrzone 



własnoręcznym podpisem. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy 
z udziału w postępowaniu na podstawie art.24 ust.1 pkt.23 ustawy Wykonawca jest 
zobowiązany do złożenia następującego oświadczenia: 2.1 Oświadczenia Wykonawcy o 
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według Załącznika 
Nr 3 do SIWZ). Oświadczenie, o którym mowa wyżej Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  
Informacja na temat wadium  
 
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 
zasadniczej:  
Nie  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 
innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  



Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 
formie katalogów elektronicznych:  
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia:  
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
 
Czas trwania:  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 
następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  



IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 
Cena brutto 98,00 
Termin realizacji reklamacji 2,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
Nie  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 
bez przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  



Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 
wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
1.Z uwzględnieniem punktów XV.6 SIWZ oraz art.144 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, zmiany umowy w stosunku do treści złożonej oferty są dopuszczalne w 
następujących okolicznościach: a)zmian wynikających z przekształceń własnościowych, 
b)zmian organizacyjno-technicznych, zmiany adresu, zmiany banku obsługującego 
Wykonawcę lub Zamawiającego, c)wprowadzenia zamienników np. w przypadku 
zakończenia, wstrzymania, wznowienia produkcji lub wycofania z obrotu przez odpowiednie 
organy, producenta, przy czym cena zamiennika nie może być wyższa niż cena oferowanego 
przedmiotu zamówienia, d)zastąpienia przedmiotu umowy w części lub w całości produktem 
o lepszych parametrach, przy czym cena tego produktu nie może być wyższa niż cena 
oferowanego przedmiotu zamówienia, e)zmiany numerów katalogowych produktu, f)zmiany 
nazwy handlowej produktu przez producenta z zachowaniem jego parametrów, g)zmian 
wielkości opakowania oraz wynikających z tej zmiany ilości opakowań z zachowaniem 
zasady proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie, h)obniżenia ceny, i)w 
przypadku braku możliwości pozyskania produktu będącego przedmiotem umowy na skutek 
okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu 
należytej staranności, pod warunkiem dostarczenia zamiennika, przy czym cena zamiennika 
nie może być wyższa od ceny oferowanego przedmiotu zamówienia, j)w przypadku 
zaprzestania produkcji lub wycofania z obrotu produktu będącego przedmiotem umowy na 
podstawie decyzji właściwych władz. 2. Wskazane w pkt.1 okoliczności uzasadniające 
zmianę umowy, będą skutkowały zmianą umowy w następującym zakresie: a)okoliczności 
wskazane w pkt.1 lit. a) i b) – wówczas w razie konieczności umowa zostanie dostosowana do 
ww. przekształceń własnościowych, b)okoliczności wskazane w pkt.1 lit. c) – j) - wówczas w 
razie konieczności umowa zostanie zmieniona w zakresie jednego lub łącznie wszystkich 
elementów wskazanych w załączniku określającym zakres rzeczowy przedmiotu umowy tj.w 
szczególności w zakresie: numeru katalogowego, nazwy producenta, ceny jednostkowej, 
nazwy handlowej, wielkości opakowania. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej 



umowy wymagają formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony, pod rygorem 
nieważności, z wyłączeniem przypadków określonych w pkt.1 lit c, h oraz i.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu:  
Data: 08.01.2021, godzina: 10:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu  
> Język polski  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia: Nie  
IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
1.Ponadto wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy należy złożyć: 1.1. Wypełniony w 
postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym Załącznik Nr 1 
do SIWZ – Formularz Cenowy. 1.2. Oświadczenie, że Wykonawca zamierza zrealizować 
zamówienie siłami własnymi (złożone w pkt.V.1 Formularza Ofertowego), a w przypadku 
powierzenia części zamówienia podwykonawcom należy (w pkt.V.2 Formularza Ofertowego) 
wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz 
podać firmy tych podwykonawców. 1.3. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z treścią 
specyfikacji, nie wnosi co do niej zastrzeżeń i akceptuje ogólne warunki umowy ujęte w 
niniejszej specyfikacji (złożone w pkt.V.3 i 4 Formularza Ofertowego). 1.4. W przypadku 
podmiotów występujących wspólnie należy załączyć pełnomocnictwo osoby (osób) do 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Wykonawcy mogą 
wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagane 
w niniejszym postępowaniu oświadczenie, o którym mowa w pkt.IV.1.2.1 SIWZ w zakresie, 
w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz dokumenty 
wymienione w pkt.IV.1.3.1 SIWZ muszą być złożone przez każdy podmiot. Pozostałe 
dokumenty i oświadczenia przez podmioty występujące wspólnie, a oferta musi być 
podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa w art.23 ust.2 ustawy. 4. Komunikacja 
między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu 
platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar (dalej: Platforma). 
Postępowanie prowadzone jest na Platformie w zakładce „Postępowania” pod „nazwą” 
zgodną z nazwą prowadzonego postępowania. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków 



Zamówienia lub w przepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej, 
należy przez to rozumieć także Platformę. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest 
bezpłatne. 5. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i 
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz w języku polskim. Ofertę należy 
złożyć za pośrednictwem Platformy. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca 
złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresami: 
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz 
https://platformazakupowa.pl/strona/45- instrukcje 6. We wszelkiej korespondencji związanej 
z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 
postępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SIWZ, tj. AE/ZP-27-
85/20 . 7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w „Regulaminie” 
zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-
regulamin oraz uznaje go za wiążący. 8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z 
Platformy dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków 
o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w 
niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla 
Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje 9. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Regulaminie” oraz „Instrukcjach dla 
Wykonawców” zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje W przypadku rozbieżności pomiędzy 
treścią regulaminu i instrukcji, o których mowa wyżej, a treścią SIWZ, zastosowanie mają 
zapisy SIWZ. 10. Za datę złożenia wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy. 11. Komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (nie 
dotyczy oferty) przekazywane są w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy i 
formularza „Wyślij wiadomość”. Za datę złożenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie 
przycisku „Wyślij wiadomość” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została 
wysłana do Zamawiającego. 12. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego: — dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis formatem 
PAdES, — dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać formatem XAdES. 
13. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: — stały 
dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 256 kbit/s; — 
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome i FireFox w 
najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu 
„cookies”, — Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1 024 x 
768 pikseli, — zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w 
formacie .pdf, — Platforma pozwala wgrać plik o dowolnym rozszerzeniu (m.in.: .doc, .docx, 
.xls, .xlsx, .pdf, .zip) , — Platforma zapewnia szyfrowanie połączenia internetowego za 
pomocą SSL. 14. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych 
odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip, przy czym zaleca 
się wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Występuje limit objętości plików lub 
spakowanych folderów w zakresie całej oferty do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików 
lub spakowanych folderów. W przypadku większych plików zaleca się pakować pliki dzieląc 
je na mniejsze paczki po np. 75 MB. Występuje limit objętość plików lub spakowanego 



katalogu w zakresie całej wiadomości do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub 
spakowanych katalogów. 15. Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych: − pliki 
oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie jako 
zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez 
Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert, − oznaczenie czasu odbioru danych przez 
Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas 
(hh:mm:ss). 16. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie 
użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
17. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składane są w oryginale w postaci 
dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 18. W przypadku przekazywania przez 
Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę albo odpowiednio przez 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w 
art. 22a ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem 
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. 19. 
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 20. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu 
elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego 
dokumentu lub oświadczenia. 21. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej 
kopii dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego. 22. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu 
elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego 
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z 
poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych 
kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio 
przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez 
podwykonawcę. 23. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 24. Dokumenty lub oświadczenia 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 25.Zgodnie z 
art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 
1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: - administratorem Pani/Pana danych 
osobowych jest Specjalistyczny Szpital im.E.Szczeklika w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. 
Szpitalna 13, tel. 14 63 10 100; - administrator powołał inspektora ochrony danych 



osobowych. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 
13, tel. 14 63 10 130, e-mail iod@ssz.tar.pl, - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawy: jednorazowych wkładów do automatycznego 
wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT, akcesoriów: do strzykawki automatycznej 
OPTISTAR ELITE oraz bezwkładowego iniektora CT Expres (firmy Bracco) CT– sprawa 
AE/ZP-27-85/20 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; - odbiorcami Pani/Pana 
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy; - Pani/Pana dane osobowe będą 
przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia oraz przez dalszy okres wymagany odrębnymi 
przepisami w szczególności dotyczącymi przechowywania dokumentacji związanej z 
projektem finansowanym ze środków UE oraz przez okres wskazany w Jednolitym 
Rzeczowym Wykazie Akt, a jeśli Pana/Pani oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza 
dane osobowe będą przetwarzane ponadto przez cały okres obowiązywania umowy oraz przez 
dalszy okres niezbędny do ewentualnego dochodzenia roszczeń i obowiązkowego 
przechowywania przez administratora dokumentacji księgowej; - obowiązek podania przez 
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 
z ustawy; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan: − na podstawie 
art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; W przypadku 
gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby 
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, − 
na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą ani nie może naruszać integralności protokołu oraz 
jego załączników, (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 
oraz jego załączników.), − na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; Od dnia zakończenia postępowania, w 
przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje 
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do 
protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach 
do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 
(Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.), − prawo do wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje 



Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 
Część 
nr:  

1 Nazwa: 
Pakiet Nr 1 -Jednorazowe wkłady oraz złącza do automatycznego 
wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Dostawy jednorazowych wkładów oraz złączy do automatycznego 
wstrzykiwacza kontrastu Medrad Vistron CT wymienionych i opisanych w pozycji nr 1 w 
Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularzu cenowym 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0,  
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach: 12 
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia:  
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena brutto 98,00 
Termin realizacji reklamacji 2,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 
nr:  

2 Nazwa: 
Pakiet Nr 2 - Akcesoria do strzykawki automatycznej OPTISTAR 
ELITE 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Dostawy akcesoriów do strzykawki automatycznej OPTISTAR ELITE w 
ilościach i o parametrach określonych w pozycji 1 w Załączniku Nr 1 do SIWZ- Formularzu 
cenowym 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0,  
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  



Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach: 12 
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia:  
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena brutto 98,00 
Termin realizacji reklamacji 2,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część 
nr:  

3 Nazwa: 
Pakiet Nr 3 - Akcesoria do bezwkładowego iniektora CT Expres (firmy 
Bracco) CT  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane:Dostawy akcesoriów do bezwkładowego iniektora CT Expres (firmy Bracco) CT 
w ilościach i o parametrach określonych w pozycjach 1-4 w Załączniku Nr 1 do SIWZ- 
Formularzu cenowym 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33141000-0,  
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach: 12 
okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  
data zakończenia:  
5) Kryteria oceny ofert:  
Kryterium Znaczenie 
Cena brutto 98,00 
Termin realizacji reklamacji 2,00 
 
6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

 

 

 


