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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego 

Wyjaśnienia treści SIWZ
cześć II

Na  podstawie  art.  38  ust.  1  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych
Zamawiający  udziela  wyjaśnień  dotyczących  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na  dostawę zestawu  endoskopowego wraz  z  myjnią
endoskopową.

Pytania do załącznika nr 5 PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE ZESTAWU 
ENDOSKOPOWEGO 
Pytanie do punktu nr 2 
Czy zamawiający dopuści i będzie wymagał rozdzielczości 1920 x 1200 zapewniającą bardziej szczegółowy
obraz podczas badania, pokazujący więcej szczegółów? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie do punktu nr 3 
Czy zamawiający dopuści: 
• 1 x DVI-D (do podłączenia monitora medycznego lub archiwizacji HD) 
• 1 x CVBS standardowej rozdzielczości 
• 1x VGA 9 lub 15 pin na 4 x BNC (R,G,B, Sync) 
• SDI standardowej rozdzielczości 
• 4 x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej 
• S-video wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów SD/HD 
• Przyłącze równoważenia potencjałów 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie do punktu nr 7 
Czy zamawiający dopuści funkcję ZOOM min 2 x w regulacji co 0,1x 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie do punktu nr 17 
Czy zamawiający dopuści pompe insuflacyjną z regulacją w zakresie 0,1,2,3,4 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie do punktu nr 18 
Czy zamawiający dopuści przepływ pompy insuflacyjnej regulowany do 5,5 L/min 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie do punktu nr 39 
Czy zamawiający dopuści zintegrowane ze endoskopem źródło światła za pośrednictwem światłowodów? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie do punktu nr 48 
Czy zamawiający dopuści monitor o przekątnej 24 cale? 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie do punktu nr 74 
Czy zamawiający dopuści średnicę zewnętrzną wziernika 9,9 mm. Średnica 9,8 mm wskazuję tylko na jednego
producenta firmę Pentax? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie do punktu nr 75 
Czy  zamawiający  dopuści  kąt  zagięcia  końcówki  w  stopniach  góra/dół  210/90  oraz  lewo/prawo 100/100  .
Wskazany parametr przez zamawiającego posiada tylko firma Pentax. 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie do puntu nr 77 
Czy zamawiający dopuści światło ksenon o temperaturze barwy 5900K . Parametr lepszy. Wskazany parametr
przez zamawiającego posiada tylko firma Pentax. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie do punktu nr 88 
Czy zamawiający dopuści system podłączenia do procesora za pośrednictwem jednego konektora oraz do źródła
światła  za  pośrednictwem  jednego  konektora  bez  funkcji  rotacji  180  stopni?  Wskazany  parametr  przez
zamawiającego wskazuje tylko na firmę Pentax. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie do punktu nr 89 
Czy zamawiający dopuści konektor z dodatkowym zabezpieczeniem przed zanurzeniem. Wskazany parametr
przez zamawiającego wskazuje tylko na firmę Pentax. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie do punktu nr 96 
Czy zamawiający dopuści aparat w pełni zanurzalny bez nakładek uszczelniających na konektorze łączącym z
procesorem ale z zastosowaniem dodatkowego konektora nasadowego? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie do punktu 102 
Czy  zamawiający  dopuści  końcówkę  dystalną  wyposażoną  w  światłowody?  Wskazany  parametr  przez
zamawiającego wskazuje tylko na firmę Pentax. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie do punktu 109 
Czy zamawiający dopuści światło ksenon o temperaturze barwy 5900K . Parametr lepszy. Wskazany parametr
przez zamawiającego posiada tylko firma Pentax. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie do punktu 110 
Czy zamawiający dopuści endoskop bez dzielonej sztywności wziernika. Wskazany system dzielonej sztywności
jest bardzo awaryjny. Wskazany parametr przez zamawiającego wskazuje tylko na firmę Pentax. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie do punktu 121 
Czy zamawiający dopuści system podłączenia do procesora za pośrednictwem jednego konektora oraz do źródła
światła  za  pośrednictwem  jednego  konektora  bez  funkcji  rotacji  180  stopni?  Wskazany  parametr  przez
zamawiającego wskazuje tylko na firmę Pentax. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.
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Pytanie do punktu 122 
Czy zamawiający dopuści konektor z dodatkowym zabezpieczeniem przed zanurzeniem. Wskazany parametr
przez zamawiającego posiada tylko firma Pentax. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie do punktu 127 
Czy zamawiający dopuści aparat w pełni zanurzalny bez nakładek uszczelniających na konektorze łączącym z
procesorem ale z zastosowaniem dodatkowego konektora nasadowego? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie do Siwiz 
Czy zamawiający przedłuży termin składania ofert na 25.11.2020? 
Odp. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 26.11.2020 r. 

1. Z uwagi  na  wystąpienie  szczególnej  sytuacji,  niezależnej  od  woli  Stron,  związanej  z  epidemią  COVID-19
w kraju i na świecie, zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu złożenia i otwarcia ofert do
dnia    25.11.2020r.   Zgoda Zamawiającego pozwoli Wykonawcom na rzetelne przygotowanie ofert przetargowych
oraz ich złożenie  szerszemu gronu Wykonawców,  co będzie  miało wpływa na konkurencyjność postępowania.
Prośbę naszą uzasadniamy dodatkowo faktem,  iż  jako firma zlokalizowana w znacznej  odległości  od siedziby
Zamawiającego jesteśmy zmuszeni wysłać ofertę pocztą kurierską, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
Odp. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 26.11.2020 r.

2. Jeżeli postulowany przez nas termin uznają Państwo za zbyt odległy, prosimy o zmianę SIWZ i umożliwienie
Wykonawcom złożenia ofert również w formie elektronicznej, przy użyciu dedykowanej platformy zakupowej bądź
Miniportalu, co w okresie pandemii COVID-19 zaleca Urząd Zamówień Publicznych.
Odp. Jak wyżej.

3. Prosimy Zamawiającego o zmianę §5 ust.  1 wzoru umowy i wskazanie, że naprawy mają być wykonywane
w siedzibie Zamawiającego, bądź o ile będzie taka potrzeba w siedzibie autoryzowanego serwisu producenta. Skoro
naprawy  mają  być  dokonywane  przez  autoryzowany  serwis  producenta  zasadnym  jest,  aby  w  razie  potrzeby
naprawy odbywały się w siedzibie tego serwisu, nie w siedzibie Wykonawcy. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

4. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów zawartych w § 5 ust.  2  projektu umowy,   poprzez nadanie  mu
następującego brzmienia:  „Wykonawca  gwarantuje,  że  w przypadkach awarii  sprzętu  przyjazd  serwisu  nastąpi
w  czasie  nie  dłuższym  niż  72  godzin  (z  wyłączeniem  dni  ustawowo  wolnych  od  pracy)  od  powiadomienia
(telefonicznie lub mailowo), natomiast usunięcie awarii nastąpi w czasie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od
momentu otrzymania zgłoszenia awarii, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 21 dni roboczych od
chwili  zgłoszenia.  Na  czas  naprawy  trwającej  dłużej  niż  14  dni  dostawa  sprzętu  zastępczego.”.  Prosimy
o zrezygnowanie z formy faksowej, w obecnych czasach urządzenia te nie są już powszechnie używane.
Odp. Zamawiający zmienia słowo faksem na mailowo. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 

5. Prosimy o wyrażenie zgody na skrócenie gwarancji dostępności części zamiennych  do 5 lat. Zaznaczyć należy,
iż producent,  zbywca bądź importer nie mają obowiązku nałożonego prawem, produkcji czy przechowywania
części zamiennych przez wymagany przez Zamawiającego okres min 10 lat. Z uwagi na szybkie tempo zmian w
wyniku np. zastosowania nowszych technologii, wdrożenia nowego produktu, producent lub dystrybutor może
zaprzestać  produkcji  części  zamiennych  do  produktów  sprzed  kilku  lat.  Koszty  magazynowania  części
zamiennych, jakie należy ponieść, aby zadośćuczynić postanowieniom umowy, są zbyt wysokie i niosą ryzyko
zaniżenia kręgu potencjalnych Wykonawców i zawyżenia ceny oferty.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

6. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §5 ust. 3 wzoru umowy oraz pkt. 92 załącznika nr 5 do SIWZ poprzez
wskazanie,  że  wymiana  części  na  nową  po  3  naprawach  gwarancyjnych  w  przypadku  wadliwego  działania
następuje  w  razie  wystąpienia  wady  powstałej  z  przyczyn  tkwiących  w  rzeczy  sprzedanej.  Zamawiający
przewidział, że taka wymiana nie jest konieczna w razie uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, jednakże
takie wyłączenie nie wyczerpuje przypadków, gdzie wykonawca nie jest zobligowany do wykonywania czynności
gwarancyjnych. Gwarancja powinna obejmować tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej
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(nie obejmuje np. wad spowodowanych działaniem osób trzecich czy siły wyższej). 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

7. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §6 ust. 1 wzoru umowy i dostosowanie go do brzmienia art. 145 pzp.
Wskazany przepis, jako przepis imperatywny, nie może być modyfikowany wolą stron w treści łączącej je umowy.
W związku z tym, aby usunąć wszelkie wątpliwości interpretacyjne w razie woli przeniesienia tego przepisu do
umowy, należy go przenieść w pełnym zakresie. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

8. Prosimy o modyfikację zapisu zawartego w pkt V ppkt 5.3 SIWZ, poprzez dodanie na końcu zdania zwrotu:
„o ile  są  oni  znani  w dniu składania  ofert”.  Wykonawca może przewidywać  powierzenie  części  zamówienia
podwykonawcom, ale nie ma obowiązku zawierania umów podwykonawczych już na etapie przed złożeniem
oferty, wybór podwykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami może nastąpić w późniejszym terminie.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

9. Prosimy o dodanie do katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający w § 9 ust.  3 projektu umowy
zapisów umożliwiających  Stronom zmiany umowy również w następującym zakresie:

a) zmiany ceny  brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;
b) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
c) zmiany sposobu/terminów płatności;
d) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
e) zastąpienia  sprzętu,  który ma być dostarczony w ramach realizacji  niniejszej  umowy,  sprzętem

nowym, posiadającym co najmniej  takie same parametry jakie posiadał sprzęt  będący podstawą
wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który miał
być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

f) zastąpienia  sprzętu,  który ma być dostarczony w ramach realizacji  niniejszej  umowy,  sprzętem
o  wyższej  jakości,  w  przypadkach,  których  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawierania
umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;

g) zmiany  obowiązujących  przepisów,  jeżeli  konieczne  będzie  dostosowanie  treści  umowy  do
aktualnego stanu prawnego;

h) nastąpienia zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć,
itp.);”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

10. W związku z faktem, iż długi  pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym jako długi  oddawcze prosimy
o zmianę § 2 ust. 2 wzoru umowy na następujący zapis: „Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku
bankowego Wykonawcy”. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

11. Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 484 § 2 k.c.  dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w wypadku, gdy
kara umowna jest rażąco wygórowana, prosimy o zmniejszenie wysokości kary umowne określonej w § 7 ust. 1
pkt 1.1 do 0,5%.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

12. W celu zabezpieczenia istnienia stosunku prawnego pomiędzy Stronami oraz rozwiązania wątpliwości co do
intencji  Stron na wypadek uznania postanowień umowy za nieważne lub nieskuteczne,  prosimy o wyrażenie
zgody  na  wprowadzenie  do  umowy  następujących  zapisów,  stanowiących  standardowe  rozwiązanie  przyjęte
w obrocie gospodarczym:

 „Klauzula salwatoryjna”
1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub

ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu,
zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną
moc i skuteczność. 

2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy
Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki
prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.
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3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi
albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony
zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego
za zaliczeniem ceny zapłaconej wykonawcy przez zamawiającego z tytułu przeniesienia własności
przedmiotu umowy.”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

13. Prosimy Zamawiającego  zgodę na wprowadzenie do treści umowy zobowiązania do dostarczania okresowych
wyników finansowych (proponowana treść zobowiązania poniżej): 
„Zamawiający  zobowiązuje  się  dostarczyć  w  okresach  rocznych,  do  30.07  każdego  roku,  sprawozdania
finansowe  obejmujące:  bilans,  rachunek  zysków  i  strat  oraz  informację  dodatkową  za  ostatni  pełny  rok
sprawozdawczy, w kopii poświadczonej wg wyboru Spółki za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego albo
pracownika Spółki”.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Prosimy  Zamawiającego  o  udostępnienie  Wykonawcom  jako  załącznik  do  odpowiedzi  lub  na  stronie
internetowej  Zamawiającego  sprawozdania  finansowego  (bilans,  rachunek  zysków  i  strat  oraz  informacja
dodatkowa) za ostatni pełny rok sprawozdawczy.
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców,
Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.
Odp. Tak.

16. W związku z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwracamy się z prośbą o umożliwienie podpisania
umowy o zamówienie publiczne w formie elektronicznej przy użyciu przez strony umowy kwalifikowanych
podpisów elektronicznych. Obecnie możliwość podpisania umowy w tradycyjnej formie i przesłania umowy
pocztą w celu podpisania przez drugą stronę, a tym bardziej możliwość osobistego stawiennictwa stron przy
podpisaniu umowy jest w znaczny sposób ograniczona. W związku z powyższym w pełni uzasadnione będzie
skorzystanie z formy elektronicznej, która zgodnie z art. 78 § 2 kodeksu cywilnego równa jest formie pisemnej. 
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

17. Prosimy o potwierdzenie,  że  umowa zawarta  z  Wykonawcą a  także ewentualne zmiany do umowy zostaną
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES (podpis wewnętrzny). Ujednolicenie
formatów zastosowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę ułatwi archiwizację plików i zachowa czytelność
procesów związanych z przetargiem.  
Odp. Tak.

18. Prosimy  o  informację,  dotyczącą  schematu,  zgodnie  z  którym  będzie  podpisywana  umowa  w  formie
elektronicznej. Czy Zamawiający podpisze umowę w pierwszej kolejności a następnie prześle mailowo umowę
Wykonawcy, który opatrzy ją swoim podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy będzie traktowana data, w
której Wykonawca opatrzył umowę podpisem) czy też Wykonawca złoży swój podpis jako pierwszy a następnie
prześle umowę do Zamawiającego w celu opatrzenia umowy jego podpisem (wtedy jako data zawarcia umowy
będzie traktowana data, w której Zamawiający przesłał umowę Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie
się z jej treścią zgodnie ze wskazanymi poniżej propozycjami postanowień umownych)? Jeżeli Zamawiający
będzie  podpisywał  umowę w drugiej  kolejności,  prosimy o  informację  czy Zamawiający zobowiąże się  do
podpisania umowy nie później niż w terminie 3 dni od przesłania umowy przez Wykonawcę do Zamawiającego. 
Odp. Umowę najpierw podpisze Zamawiający.

19. Prosimy o usunięcie §9 ust. 4 i §13 i wprowadzenie w jego miejsce do treści umowy § Zawiadomienia oraz
Postanowienia końcowe, o treści jak poniżej:

§ ___
Zawiadomienia

1. Zawiadomienia, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w Umowie, zawierające oświadczenia składane przez
Strony w związku z wykonaniem Umowy będą przesyłane:
1) za pośrednictwem listu poleconego albo kurierem na adresy wskazane w Umowie albo
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2) za pośrednictwem e-maila na następujące adresy e-mail:
Strona: Adres e-mail:

Wykonawca

Zamawiający

2. W celu uniknięcia wątpliwości:
1) wiadomość  wysłaną  za  pośrednictwem  listu  poleconego,  uważa  się  za  doręczoną  w  momencie

doręczenia  lub  jeśli  strona  nie  podejmie  przesyłki  z  punktu  kurierskiego   lub  urzędu  pocztowego,
przesyłkę uważa się za doręczoną w terminie 14 dni  od dnia pierwszego awizowania.  Jeżeli  strona
odmówi przyjęcia takiej  przesyłki  i  zostanie to potwierdzone na piśmie przez osobę ją doręczającą,
uznaje się przesyłkę za prawidłowo doręczoną w dniu dokonania adnotacji o odmowie jej przyjęcia; 

2) wiadomość  wysłaną  za  pośrednictwem  e-maila,  uważa  się  za  doręczoną  z  chwilą  przesłania.  W
przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu
roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy);

3. Strony zobowiązują się do przesłania informacji o zmianie swojego adresu lub adresu e-mail, w terminie 3
dni licząc od dnia dokonania zmiany, pod rygorem uznania, że jakiekolwiek zawiadomienie wysłane przez
Stronę  na  adres  lub  adres  e-mail,  co  do  którego  Strona  nie  poinformowała  o  zmianie,  uznane  jest  za
prawidłowo doręczone. Strony postanawiają, że zmiana adresu Strony lub adresu e-mail, nie stanowi zmiany
Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

4. Strony wskazują następujące adresy e-mail do korespondencji:
Wykonawca:
Zamawiający:

§ ___
Postanowienia końcowe

1. Zawarcie Umowy lub zmiana Umowy wymaga zachowania:
1) formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 k.c. pod rygorem nieważności, w przypadku wyboru przez

Strony formy elektronicznej oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i
opatrzone  kwalifikowanym podpisem elektronicznym  zgodnie  z  art.  781 k.c.  oraz  przesyłane  za
pośrednictwem e-maila na zasadach określonych w Umowie albo;

2) formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W razie wyboru formy elektronicznej:

1) oświadczenie woli obu Stron będzie składane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym  zgodnie  z  art.  781 k.c.  oraz  przesyłane  za  pośrednictwem e-maila  na
następujące  adresy  e-mail:  Zamawiający  :_________________________,
Wykonawca:______________________________; 

2) wiadomość wysłaną za pośrednictwem e-maila,  uważa się  za doręczoną z  chwilą przesłania,  w
przypadku przesłania e-maila po godz. 15.00 wiadomość uważa się za doręczoną w następnym dniu
roboczym (dzień roboczy tj. dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy).

3. W przypadku, gdy oświadczenie woli jednej ze Stron zostanie złożone w formie elektronicznej w rozumieniu
art.  781 k.c.,  a  oświadczenie  woli  drugiej  Strony  w  formie  pisemnej,  Strony  zgodnie  postanawiają,  że
oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej traci moc, a dla skutecznego zawarta niniejszej Umowy
wymagana będzie forma pisemna pod rygorem nieważności.

4. Złożenie oświadczenia przez Stronę o odstąpieniu od Umowy lub rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania
formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczenia osobiście albo za pośrednictwem listu poleconego
albo kuriera. 

5. W  przypadku  gdy  Umowa  będzie  zawarta  w  formie  elektronicznej,  sporządzona  zostanie  w  jednym
egzemplarzu.  W  przypadku  gdy  Umowa  będzie  zawierana  w  formie  pisemnej  sporządzona  zostanie  w
czterech egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron. 
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6. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako ostatni, datą zawarcia Umowy jest data złożenia ostatniego
podpisu przez przedstawiciela Wykonawcy. W razie wyboru formy pisemnej, data podpisania Umowy przez
Wykonawcę jest odnotowywana przy jego nazwisku. 

7. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako pierwszy, a Umowa zawierana jest w formie elektronicznej,
Zamawiający  w  terminie  3  dni  roboczych  od  daty  doręczenia  podpisanego  jednostronnie  egzemplarza
Umowy, jest zobowiązany do podpisania przesłanego egzemplarza Umowy oraz doręczenia Wykonawcy na
zasadach określonych w Umowie. Datą zawarcia Umowy będzie data doręczenia Wykonawcy podpisanej
Umowy, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Umowie. W razie gdy Wykonawca podpisuje Umowę jako
pierwszy,  a  Umowa  zawierana  jest  w  formie  pisemnej,  datą  zawarcia  Umowy  będzie  data  doręczenia
Wykonawcy podpisanej obustronnie Umowy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

20. Z  uwagi  na  zagrożenie  związane  z  pandemią  wywołaną  wirusem  SARS-CoV-2,  prosimy  Zamawiającego
o wprowadzenie do wzoru umowy następujących postanowień umownych regulujących stosunki między stronami na
wypadek wystąpienia siły wyższej:

„§___
Siła wyższa

 1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia przez
Strony, które ma wpływ na zakres i sposób realizacji Umowy, w szczególności:
a)  epidemie,  pandemie  i  inne  wyjątkowe  stany  zagrożenia  zdrowia  wielu  osób,  w  tym  stany  zagrożenia
epidemicznego;
b) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga; 
c) terroryzm, rebelie, rewolucje, powstania, wojny domowe, przewroty wojskowe lub cywilne;
d)  promieniowanie  radioaktywne  lub  skażenie  przez  radioaktywność  od  paliwa  jądrowego  lub  odpadów
jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych
niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników; 
e) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne.
2. Strony zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z wystąpienia siły wyższej. 

3.  Jeżeli  którakolwiek  ze  Stron  stwierdzi,  że  umowa  nie  może  być  realizowana  bądź  jej  realizowanie  jest
w znacznym stopniu utrudnione z powodu wystąpienia siły wyższej lub z powodu następstw wystąpienia siły
wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym drugą stronę na piśmie, mailowo lub faxem. 

4. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw uniemożliwiających lub znacznie utrudniających
wykonanie umowy zgodnie z jej pierwotnym brzmieniem, Strony uzgodnią wzajemne działania minimalizujące
negatywne skutki działania siły wyższej. Uzgodnienia mogą nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, w tym mailowo. 

5. W przypadku, o którym mowa powyżej Strony mogą w szczególności dokonać koniecznych zmian w treści
umowy,  w  tym  wydłużyć  terminy  jej  wykonania,  zmienić  zakres  świadczenia  Wykonawcy  lub  sposób
wykonania umowy. 

6. W razie gdy wykonanie umowy zgodnie z jej treścią nie jest możliwe z przyczyn wywołanych działaniem siły
wyższej, Strony nie naliczą kar umownych przewidzianych na wypadek jakiekolwiek formy niewykonania lub
nienależytego  wykonania  umowy,  w  szczególności  kar  z  tytułu  nieterminowego  wykonania  obowiązków
umownych przez Wykonawcę. 

7. W przypadku, gdy brak jest możliwości dojścia do porozumienia w kwestii działań określonych w ust. 3 i w
konsekwencji którakolwiek ze Stron odstąpi od umowy na skutek wystąpienia siły wyższej, Strony zwracają
sobie wzajemnie świadczenia, które otrzymały od drugiej Strony. W przypadku gdy zwrot wykonanej już części
świadczenia jest niemożliwy lub znacznie utrudniony, Zamawiający nie zwraca Wykonawcy świadczenia w tej
części,  a Wykonawcy przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie proporcjonalne do części  świadczenia,  którą
zatrzymał Zamawiający.

8. Strony oświadczają, że okoliczność zawarcia niniejszej Umowy w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2,
czyli w warunkach działania siły wyższej, nie wyłącza możliwości skorzystania z rozwiązań wynikających z
niniejszego paragrafu na etapie realizacji  Umowy. W szczególności Strony są uprawnione do skorzystania z
możliwości  przesunięcia  terminu  realizacji  niniejszej  Umowy  w  razie,  gdy  negatywne  konsekwencje
wystąpienia  pandemii  SARS-CoV-2  będą  uniemożliwiały  lub  znacznie  utrudniały  realizację  Umowy  w
pierwotnie zakładanym terminie.”
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Odp. Zgodnie z SIWZ.

21. Prosimy o wskazanie ilu pracowników zatrudnia Zamawiający, poprzez wskazanie odpowiedniego przedziału: 
 mniej niż 10 pracowników
 od 10 do 50
 od 50 do 250
 powyżej 250 

Odp. Zamawiający nie wskazuje, nie ma to znaczenia dla przedmiotu zamówienia.

22. Prosimy o wskazanie przychodów rocznych Zamawiającego, poprzez wskazanie odpowiedniego przedziału:
1. mniej niż 8,5 mln 
2. od 8,5 mln  do 42,5 mln 
3. od 42,5  mln  do 212,5 mln 
4. powyżej 212,5 mln.

Odp. Zamawiający nie wskazuje, nie ma to znaczenia dla przedmiotu zamówienia.

23. W związku ze  standardami  korporacyjnymi  obowiązującymi  u  Wykonawcy  prosimy o wyrażenie  zgody  na
wprowadzenie do umowy następujących zapisów: 

„1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład której
wchodzi Wykonawca.

2. Zamawiający  zgadza  się  respektować  i  przestrzegać  postanowień  Kodeksu,  
zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: http://*

3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania
Umowy”.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

24. W związku ze  standardami  korporacyjnymi  obowiązującymi  u  Wykonawcy  prosimy o wyrażenie  zgody  na
wprowadzenie do umowy następujących zapisów: 

Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca XXX
dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności
karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których treść
znajduje się na stronie www  pod następującym linkiem (**). 

2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

25. W związku ze  standardami  korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie  zgody na
wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula reklamacyjna

1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez
Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.

2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:
1) ustnie:

a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxx.
b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML. 

2) w formie pisemnej:
a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxx.
b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.

3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxx. 
3.  Reklamacje  mogą  być  składane  przez  Zamawiającego  osobiście  lub  za  pośrednictwem  kuriera,

posłańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.

4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową)
lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.

5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od
jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie
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możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:

1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,
3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni

od dnia otrzymania reklamacji.

6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych
lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji,
jakie  mogą  okazać  się  niezbędne  w  celu  sprawnego  przeprowadzenia  procesu  rozpatrywania
reklamacji.

7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej
(przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z
zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli  odpowiedzi  na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na
wniosek Zamawiającego.

8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji,
reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.

9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma
możliwość wystąpić z: 

1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 5 sierpnia 2015 r.  o rozpatrywaniu reklamacji  przez podmioty rynku finansowego i o
Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na
stronie internetowej: https://rf.gov.pl/.

2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

26. W związku ze  standardami  korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie  zgody na
wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula ochrony danych osobowych
Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone
są w zasobach Spółki wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Spółkę w celu: 

zawarcia,  wykonania  umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą  umową na
podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679;
wypełnienia  obowiązków prawnych ciążących na  Administratorze,  zgodnie  z  art.  6  ust.  1  (c)
Rozporządzenia (EU) 2016/679;
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
lub stronę trzecią, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i  obronę przed
roszczeniami,  obronę  przez  naruszeniem  korporacyjnej  odpowiedzialności  karnej  podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, zapobieganie oszustwom, przesyłanie danych
w ramach grupy przedsiębiorstw, zgodnie z art. 6 ust. 1 (f)  Rozporządzenia (EU) 2016/679;
 jak  również  –w  przypadku  wyrażenia  zgody  –  w  celach  promocyjnych  i  komercyjnych  na
podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679  (takich jak przesyłanie newslettera z
informacjami  na  temat  oferowanych  usług  oraz  zaproszeń  na  wydarzenia  i  konferencje
organizowane przez Spółkę).  

Dostarczanie  Danych  w  celu  wywiązania  się  z  wymogów  regulacyjnych  i  kontraktowych  jest
obowiązkowe;  ich  niespełnienie  uniemożliwi  zawarcie  umowy  lub  wykonanie  usług  z  niej
wynikających.  Dostarczenie  danych  osobowych  w  celach  promocyjnych  i  komercyjnych  jest
dobrowolne i nie pociąga żadnych konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje
procesowane  celem  wykonania  umowy  mogą  zostać  ujawnione  osobom  trzecim  –  a  zwłaszcza
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dostawcom  usług  w  celu  dochodzenia  i  administrowania  wierzytelnościami,  bankom  w  celach
wykonania  płatności  a  także  organom administracyjnym celem spełnienia  wymogów nadzorczych  i
regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane. 
Dane  osobowe  będą  przechowywane  w  całości  w  pełnym  okresie  czasu  wykonania  kontraktu,  a
następnie  przechowywane  będą  przez  okres  6  lat  celem  spełnienia  wymogów  prawnych.  Dalsze
przechowywane danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony
swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych. 
Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo uzyskać – między innymi –
potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo
aktualizacji,  zmian  i  nienaruszalności  danych.  Klient  może  się  również  sprzeciwić  procesowaniu
dotyczących go Danych Osobowych i  uzyskać ich wykasowanie,  poza przypadkami,  w których ich
zachowanie wymagane jest na mocy prawa.
Administratorem  jest  xxxxxxx,  z  siedzibą  przy  xxxxxxxxx,  która  wyznaczyła  Dyrektora  Działu
Informatyki  Koordynatorem  do  spraw  Ochrony  Prywatności,  zlokalizowanym  w  siedzibie  głównej
firmy, do którego Kontrahent może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw.
Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez
Administratora, jest xxxxxxxx. 
W celu  egzekwowania  wspomnianych praw,  Kontrahent  winien  kontaktować  się  z  Administratorem
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxxxxx.  
Kontrahent  ma  prawo  złożyć  skargę  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych,  jeśli  uzna,  że  przetwarzanie  Danych Osobowych dotyczących Klienta  narusza przepisy
Rozporządzenia UE 2016/679.
Kontrahent wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych Osobowych przez Spółkę
również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów dostarczających
informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia i konferencje Spółki).
Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do Kontrahenta w sposób poufny, przez
wyznaczony personel.”

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Dot. procesora obrazu
Czy Zamawiający dopuści procesor z wyjściami/ wejściami typu: 2 x DVI, VGA, S-Video, Composite, z dwoma
wyjściami  sterujący  i  przyciskiem  nożnym,  czteroma  portami  USB  w  tym  jednej  na  panelu  przednim,
przyłączem równoważenia potencjałów?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści procesor wizyjny bez funkcji maksymalnej stałej ekspozycji światła przypisanej do
klawisza na panelu przednim do uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki skórne (np. dla procedury
PEG)? Za to wyposażony w najnowocześniejszy system barwienia tkanki modyfikowanym  światłem LED, z
gwarantowanym czasem pracy min 10 000 godzin.
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

Czy Zamawiający dopuści procesor z funkcję zoom min 2 x w regulacji co 0,05? 
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści procesor z menu pacjenta w języku polskim, menu serwisowe w języku angielskim?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści procesor z możliwością wyświetlania tylko zapisanych zdjęć bez sekwencji video?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści pompę insuflacyjną w procesorze z możliwością bezpiecznej regulacji pracy?
Odp. Zamawiający dopuszcza.
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Czy  Zamawiający  dopuści  przepływ  pompy  insuflacyjnej  regulowanej  w  zależności  od  zastosowanego
endoskopu?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

27
Czy Zamawiający dopuści rejestrację zdjęć na pamięci USB znajdującej się na panelu przednim procesora oraz
wewnętrznej pamięci w bezstratnym formacie TIFF i skompresowanym w trzech stopniach formacie JPEG?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

30
Czy  Zamawiający  dopuści  gniazdo  do  endoskopu  z  zabezpieczeniem przed  wypadnięciem bez  możliwości
zablokowania przyłączonego endoskopu?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy  Zamawiający  dopuści  procesor  z  możliwością  podłączenia  jednego  przycisku  nożnego  do  sterowania
funkcjami procesora?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

34 i 35
Czy Zamawiający dopuści  panel sterujący dedykowany do procesora (nie dotykowy)?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

36
Czy Zamawiający dopuści bezpośredni dostęp do funkcji procesora typu:

• Zoom
• Kontrast
• Wyostrzenie obrazu
• Wycięcie pasma światła
• Regulacja pompy
• Eksport zdjęcia do USB

z dedykowanej klawiatury?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

37
Czy Zamawiający dopuści regulację oświetlania z panelu sterowania?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

38
Czy Zamawiający dopuści pompę ze stopniowym regulowanym ciśnieniem do zakresu bezpiecznego 65 kPa?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

39
Czy Zamawiający dopuści źródło światła nie zintegrowane z endoskopem o gwarantowanym czasie pracy min
10 000 godzin?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

42 i 43
Czy Zamawiający dopuści możliwość regulacji barw czerwonej i niebieskiej w 9 stopniach?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

44
Czy  Zamawiający  nie  będzie  wymagał  automatycznego  balansu  bieli?  Oferowany  sprzęt  nie  wymaga
wykonywania tej czynności.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

45
Czy Zamawiający dopuści możliwość zapisania min 45 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego?
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Odp. Zamawiający dopuszcza. 

46
Czy Zamawiający dopuści zasilanie 230V, 50-60 Hz z większym poborem mocy tj. ok. 250 VA?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Videogastroskop (HDTV)
73 i 74
Czy Zamawiający dopuści średnicę kanału roboczego min. 2,8 mm, i zmniejszą średnicą wziernika 9,2 mm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

75
Czy Zamawiający dopuści kąty wygięcia góra/ dół 210/90 stopni, prawo/ lewo 100/100 stopni?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

77
Czy  Zamawiający  dopuści  gastroskop  bez  wbudowanych  diod  LED  a  z  LED-owym  źródłem  światła
umieszczonym w procesorze?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

80
Czy Zamawiający dopuści standardowe wejścia kanału biopsyjnego?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

81
Czy Zamawiający dopuści gastroskop z adapterem na kanał biopsyjny do podłączenia pompy wodnej?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

85
Czy Zamawiający będzie wymagał głębie ostrości w zakresie min 2-100 mm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

88
Czy Zamawiający dopuści system podłączenia do procesora bez funkcji rotacji?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

90
Czy Zamawiający dopuści gastroskop z wężem zasilającym kompensującym naprężenia pomiędzy rękojeścią
a przyłączem do procesora?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

102
Czy Zamawiający dopuści końcówkę dystalną wyposażoną w soczewki rozpraszające światło ze źródła LED?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

104
Czy  Zamawiający  dopuści  wyposażenie  standardowe  gastroskopu  zawierające  wymagane  przez  producenta
akcesoria?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Videokolonoskop (HDTV)
106 i 107
Czy Zamawiający dopuści średnicę zewnętrzną wziernika i końcówki dystalnej max. 13,2 mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

109
Czy  Zamawiający  dopuści  kolonoskop  bez  wbudowanych  diod  LED  a  z  LED-owym  źródłem  światła
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umieszczonym w procesorze?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

111
Czy Zamawiający będzie wymagał kąta obserwacji 170 stopni co o 21% zwiększa pole obserwacji w stosunku
do kąta widzenia 140 stopni i podnosi jakość wykonywanego badania?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

112
Czy Zamawiający dopuści standardowe wejścia kanału biopsyjnego?
Odp. Zamawiający dopuszcza. 

121
Czy Zamawiający dopuści system podłączenia do procesora bez funkcji rotacji?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

123
Czy Zamawiający dopuści kolonoskop z wężem zasilającym kompensującym naprężenia pomiędzy rękojeścią
a przyłączem do procesora?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

132
Czy Zamawiający dopuści  wyposażenie  standardowe kolonoskopu zawierające wymagane  przez producenta
akcesoria?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Myjnia endoskopowa
Czy Zamawiający dopuści myjnię:

• dwustanowiskową, jednokomorową;
• z możliwością programowania czasów realizacji procesów w zakresie do 1h50min;
•  9 programów mycia i dezynfekcji;
• system wykorzystania wody przepływowy;

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Odp. Zgodnie z SIWZ.

W związku z opisem przedmiotu zamówienia, gdzie parametry wskazują na urządzenie, którego dystrybutorem
jest  firma  Varimed,  czy  zamawiający  dopuści  w  ramach  zachowania  uczciwej  konkurencji  myjnię
dwustanowiskową modułową, przepływową, z możliwością dowolnego programowania czasów  w zależności od
stosowanych środków w granicach czasu od 0-1h,  pozwoli  to na skrócenie czasu mycia i  dezynfekcji  i  nie
wymaga  moczenia  aparatów aż  9  godzin.  Możliwość  zaprogramowania  indywidualnych  programów mycia
i dezynfekcji, dwa zbiorniki na koncentrat detergentu o pojemności 1,5l każdy. Wymiary myjni szer. x dł. x wys.
110x58x100cm.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień  publicznych  zmianę  treści  SIWZ  i  jest  wiążąca  dla  wszystkich  uczestników  biorących  udział
w przedmiotowym postępowaniu. 

13 


