
Toruń, dnia 30.09.2019 r. 
 
 
SSM.DZP.200.179.2019 
 
 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę 

Sprzętu jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamicznej. 
 
 
 

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 11.09.2019 r. pytaniem do siwz Specjalistyczny 
Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi. 
 
Pytanie  
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu nr 17 zestawu do monitorowania ciśnienia typu Abbott 
w konfiguracji: 1x przetwornik, 2x kranik trójdrożny, 1 x dren ciśnieniowy przezroczysty 150 cm, 1x 
dren ciśnieniowy przezroczysty 15 cm, 1 x linia płucząca; połączenie z kablem interfejsowym bezpinowe. 
Odpowiedź na pytanie 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
 

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 13.09.2019 r. pytaniem do siwz Specjalistyczny 
Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi. 
 
Pytanie  
Dotyczy zadania nr 13 
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 13, 
poz. 1 pętli do usuwania ciał obcych z naczyń wieńcowych i jam serca: wielkości w zakresie 5 mm – 30 
mm; średnica introducera w zakresie 4F - 6F. 
Odpowiedź na pytanie 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
  
 

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 16.09.2019 r. pytaniem do siwz Specjalistyczny 
Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi. 
 
Pytanie  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w zadaniu nr 10 cewników przedłużających 
kompatybilnych z cewnikami 6 i 7F, posiadających radiocieniujący marker, nieposiadających wnętrza 
powlekanego teflonem natomiast posiadającego pokrycie hydrofilne w części dystalnej na długości 21 
cm, posiadającego termin przydatności min 12 miesięcy, oraz spełniających pozostałe wymogi siwz? 
Odpowiedź na pytanie 
Patrz poniżej modyfikacja siwz. 
 
 

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 18.09.2019 r. pytaniami do siwz 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie 
odpowiedziach. 
 
Pytanie nr 1 
Dotyczy zadania nr 1 
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenia z pakietu z pozycji 10, dzięki czemu będziemy mogli 
zaoferować bardzo konkurencyjne warunki na pozostałe produkty ( 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11) co przełoży się na 
znaczną korzyść ekonomiczną dla Szpitala. 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 
 
Pytanie nr 2 
Dotyczy zadania nr 5 
Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenia w pakiecie 5 pozycji 1. Posiadamy w ofercie zestawy do nakłucia 
tętnicy promieniowej o długościach 7cm i 11 cm w zestawach z prowadnikiem stalowym 0,018” oraz 0,021”, 
długości prowadnika 45 cm. W zestawie igła 20*3,8 i 21*3,8G. Koszulka wykonana z PTFE, odporna na 
zginania. Introducery te stosowane są w wielu pracowniach w Polsce i cieszą się dużym uznaniem ze względu na 
cenę jak i jakość. 



Odpowiedź na pytanie nr 2 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 
 
 
 

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 20.09.2019 r. pytaniami do siwz 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie 
odpowiedziach. 
 
Pytanie nr 1 
Dotyczy zadania nr 10 
Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki przedłużające, znanego amerykańskiego producenta, kompatybilne 
z cewnikami prowadzącymi 5,6,7 i 8 F, zbrojone spiralnym oplotem, pokryte od zewnątrz powłoką sylikonową, 
posiadającą marker na końcu dystalnym oraz 17 cm odcinek półotwartej rynny minimalizujący ryzyko zsunięcia 
się stentu lub oddzielenia się cewnika od metalowego popychacza? Długość użytkowa 150 cm, termin 
przydatności 24 miesiące.  
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Patrz poniżej modyfikacja siwz. 
 
Pytanie nr 2 
Dotyczy zadania nr 11 
Czy Zamawiający dopuści do oceny trombektom 6F, znanego amerykańskiego producenta, z dużym 
elipsowatym otworem aspiracyjnym o powierzchni ekstrakcji 1,25mm², powłoką hydrofilną na dystalnych 18 cm 
z wtopionym metalowym rdzeniem dla lepszej popychalności i zakończony taperowaną stożkową końcówką 
minimalizująca ryzyko przyssania się do ściany naczynia? W zestawie dwie strzykawki 30 ml, kranik 
dwudrożny z przedłużką oraz koszyczek. 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Patrz poniżej modyfikacja siwz. 
 
 

W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 20.09.2019 r. pytaniami do siwz 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści i udzielonych na nie 
odpowiedziach. 
 
Pytanie nr 1 
Dotyczy zadania nr 11 
Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik aspiracyjny o poniższych parametrach? 
- kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F, 
- powierzchnia portu ekstrakcji cewnika – 2,7 mm², 
- kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, 
- światło aspiracyjne 0,37”/2,85F, 
- profil dystalny: 1,7f/0,022”, 
- średnica zewnętrzna 5,1F/1,70mm, 
- długość cewnika 140 cm na dystalnych 30 cm pokrycie hydrofilne, 
Wyposażnie:  
1x cewnik, 
1x strzykawkę aspiracyjną 30ml, 
1x koszyczek, 
1x kranik, 
1x igła płucząca,  
1 x dren z kranikiem 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Patrz poniżej modyfikacja siwz. 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający dopuści do oceny pętle w zakresie 5mm-30mm; rozmiar koszulki w zakresie 4F-5F? 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
 
 
 
  W związku ze skierowanymi przez Wykonawcę w dniu 23.09.2019 r. pytaniami do siwz 
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o ich treści  i udzielonych na nie 
odpowiedziach. 



Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której 
wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 5 ust. 4). 

UMOWA PRZECHOWANIA 
 
zawarta w dniu ................  pomiędzy: 
 
.................................................... z siedzibą w ………………………………, ul 
 wpisaną do rejestru po numerem ........................... 
reprezentowaną przez: 
........................................................................., 
zwanym dalej Przechowawcą 
 
a  
………………………………….., z siedzibą w ………………………………, ul …………………. 
 
wpisaną do rejestru pod numerem ……………………… 
 
reprezentowaną przez : 
 
1. .................................................... 
2. .................................................... 
zwaną w dalszej części umowy Składającym. 
 
 

§1 
 
1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje w przechowanie towary będące przedmiotem 

umowy dostawy z dnia ....................  w asortymencie i cenach określonych w załączniku nr 1 do 
niniejszej umowy.  

2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie w ...........................  na 
Oddziale ........................, które znajduje się w ...................., .........................  – osoba nadzorująca 
podmagazyn Pani/Pan .......................... 

3. Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest 
Pani/Pan __________________________________________ 

 
§2 

 
1. Składający dostarczy Przechowawcy przedmioty na przechowanie w terminie 14 dni od daty 

rozpoczęcia obowiązywania niniejszej umowy. 
2. Przyjęcie przedmiotów na przechowanie dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia 

będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego 
przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron niniejszej umowy.  

3. Szczegółowy opis stanu technicznego przedmiotu przechowania, sporządzony przez 
Przechowawcę, znajduje się w załączniku o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Składający nie wnosi zastrzeżeń do oceny stanu przedmiotu przechowania, dokonanej przez 
Przechowawcę.  

 
§3 

 
Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania przedmiotów, tak by zachować je 
w stanie nie pogorszonym.  



 
§4 

 
Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia przedmiotów 
oddanych mu na przechowanie.  
 

§5 
 
Składający może odebrać przedmioty oddane na przechowanie po uprzednim powiadomieniu 
Przechowawcy pisemnie, faxem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru. 
 

§6 
 
1. Przechowawca ma prawo kupić przechowywane przedmioty na potrzeby własne. 
2. O pobraniu przechowywanego przedmiotu na potrzeby własne Przechowawca powiadamia 

Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 
3 do niniejszej umowy. Następnie Składający wystawia fakturę na pobrane przedmioty z terminem 
zapłaty ....................... dni od daty doręczenia niniejszej faktury Przechowawcy. 

3. Przechowawca zobowiązany jest pobierać przechowywane przedmioty na potrzeby własne według 
daty ważności począwszy od przedmiotów z datą najkrótszą, o ile przechowuje kilka przedmiotów 
danego rodzaju. 

 
§7 

 
1 Zmiana cen  przechowywanych przedmiotów określonych w załączniku nr 1 do umowy następować 
będzie  na zasadach określonych w umowie dostawy  wskazanej w § 1  ust.1.  
 
 

§8 
 
Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości, wymienionych w załączniku 
nr 1 do niniejszej umowy przedmiotów oddanych na przechowanie, poprzez ich uzupełnianie w 
terminie  określonym w umowie dostawy wskazanej w § 1 ust. 1 i w sposób określony w paragrafie 2 
niniejszej umowy, według zapotrzebowania przekazanego przez Przechowawcę pisemnie, faxem lub 
telefonicznie.      
 
 
 
 
 

§9 
 
1. Składający może dokonać spisu z natury przedmiotów przechowywanych w związku z niniejszą 

umową u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym 
uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie. 

2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie 
uzgodnionym z Przechowawcą. 

                                                     
§10 

 
1.Umowa niniejsza została zawarta na czas określony począwszy od ........................... 



2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 
miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
3.Umowa wygasa z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 niniejszej umowy. 
 

§11 
 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem  nieważności wymagają formy pisemnej.  
 

§12 
 
W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą 
przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§13 
 
Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub jej naruszenia, rozwiązania lub 
nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez ......................................... 
 

§14 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 

SKŁADAJĄCY             PRZECHOWAWCA 
 
 
 
 
 
Załącznik nr  3 
 
 

RAPORT O ZUŻYCIU .................. 
 
Proszę przesłać pod numer faxu  
 
 TEL. KONTAKTOWY :  
 
1. PEŁNE DANE SZPITALA      NR KLIENTA :    
 
 
2. Data zabiegu:.............................................................................................. 
 
 
3. Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę ) 
 
A)             
 
B)                    
 
4. Zużyte elementy 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
 



Pytanie nr 2 
Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji istotnych warunków umowy w zakresie 
zapisów § 6 ust. 1 pkt. 1):  
Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne: 
za opóźnienie w zrealizowaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,10% wartości brutto nie dostarczonych w 
terminie towarów za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonych w 
terminie towarów. 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz 
 
Pytanie nr 3 
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Dostawcy sprawdzenia zasadności 
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 11 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie 
reklamacji. 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
 
Pytanie nr 4 
Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania 
umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa 
zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 8). 
Odpowiedź na pytanie nr 4 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
 
 

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 24.09.2019 r. pytaniem do siwz Specjalistyczny 
Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi. 
 
Pytanie  
Dotyczy zadania nr 17 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do monitorowania ciśnienia w konfiguracji: 1 x 
przetwornik, 2 x kranik trójdrożny biały, 1 x dren ciśnieniowy przeźroczysty 150 cm ( średnica światła 
1,3 x 2,8 mm), 1 x dren ciśnieniowy przeźroczysty 20 cm (średnica światła 1,3 x 2,8 mm), 1 x linia 
płucząca, połączenie z kablem interfejsowym bezpinowe.  
Odpowiedź na pytanie 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
 

W związku ze skierowanym przez Wykonawcę w dniu 23.09.2019 r. pytaniem do siwz Specjalistyczny 
Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu informuje o jego treści i udzielonej na nie odpowiedzi. 
 
Pytanie  
Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 11, dopuści złożenie oferty z trombektomem o długości 140cm, 
dostępnym w dwóch wersjach z usuwalnym mandrynem zwiększającym sztywność lub bez – do swobodnego 
wyboru przez Zamawiającego, przeznaczonym do użytku w systemie krążenia wieńcowego, kompatybilnym z 
cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, średnica zewnętrzna 1,4mm (0,055”), szybkość aspiracji 115,2cm3/min, 
pokrycie hydrofilne na długości 16,5cm, wyposażonym w marker na końcu dystalnym, dostarczanym wraz z 
dwoma strzykawkami a`30cm3, z kranikiem trójdrożnym, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny? 
Odpowiedź na pytanie 
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. 
 
 
 

Na podstawie art. 38 ust. 4 prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje treść siwz w taki 
sposób, że: 

 
1) w załączniku nr 1 wykreśla dotychczasowe tabele o następującej treści: „ 
zadanie nr 10 – Cewniki przedłużające   

L.p. Nazwa  j.m. Ilość  Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat
% 

Wartość 
brutto 

Podać 
najmn. 
opak. 
zbiorcze 

Producent/nazwa 
handlowa/ 
wszystkie nr 
katalogowe 



1 

Cewniki przedłużające 
kompatybilny z cewnikami 5, 6, 
7 i 8 F, brak metalowego 
markeru w końcówce, wysoka 
trakcyjność cewnika, wnętrze 
powlekane teflonem, długość 
150 cm, termin przydatności 24 
miesiąc Szt. 10   

    

 Ogółem:         

 
 
          Sprzęt sterylny i biologicznie czysty - w opakowaniu jednostkowym z listkami ułatwiającymi aseptyczne otwieranie, 
oryginalne opakowanie zbiorcze. Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty dostarczany był zgodnie z wymogami   
- tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta (zgodnie z  Ustawą 
o wyrobach medycznych, Rozp. Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r.  oraz Dyrektywą 93/43/EWG). W przypadku nie 
przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w 
opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego. 
 

 
zadanie nr 11 – Trombektomy  
 

L.p. Nazwa j.m. Ilość  Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat 
% 

Wartość 
brutto 

Podać 
najmn. 
opak. 
zbiorcze 

Podać: 
producent/ 
wszystkie nr 
katalogowe  

1 Trombektom 6F - duży 
elipsowaty otwór aspiracyjny 
1,04 mm2, powłoka Hydrax 
Plus- wysoka hydrofilność, 
doskonała trakcyjność systemu, 
opcjonalny mandryn 
usztywniający w zestawie, w 
zestawie strzykawki, 
przedłużacz, kranik, koszyczki   szt. 15 

      

 Ogółem:         
 
          Sprzęt sterylny i biologicznie czysty - w opakowaniu jednostkowym z listkami ułatwiającymi aseptyczne otwieranie, 
oryginalne opakowanie zbiorcze. Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty dostarczany był zgodnie z wymogami   
- tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta (zgodnie z  Ustawą 
o wyrobach medycznych, Rozp. Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r.  oraz Dyrektywą 93/43/EWG). W przypadku nie 
przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w 
opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego. 
 
 
Zadanie nr 13 – Pętla do usuwania ciał obcych z naczyń wieńcowych i jam serca.  

L.p. Nazwa  j.m. Ilość  Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat
% 

Wartość 
brutto 

Podać najmn. 
opak. 
zbiorcze 

Producent/naz
wa handlowa/ 
wszystkie nr 
katalogowe 

1 

Wielkość pętli w zakresie 5mm 
– 30mm; średnica introducera w 
zakresie od 4F – 7F. Szt. 2   

    

 Ogółem:         

 
, a w miejsce   wykreślonej tabeli wprowadza nową tabelę o następującej treści: „  

zadanie nr 10 – Cewniki przedłużające   
 



L.p. Nazwa  j.m. Ilość  Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat
% 

Wartość 
brutto 

Podać 
najmn. 
opak. 
zbiorcze 

Producent/nazwa 
handlowa/ 
wszystkie nr 
katalogowe 

1 

Cewniki przedłużające 
kompatybilny z cewnikami 5, 6, 
7 i 8 F, brak metalowego 
markeru w końcówce, wysoka 
trakcyjność cewnika, wnętrze 
powlekane teflonem, długość 
150 cm, termin przydatności 24 
miesiące 
Lub 
cewniki przedłużające 
kompatybilne z cewnikami 
prowadzącymi 5,6,7 i 8 F, 
zbrojone spiralnym oplotem, 
pokryte od zewnątrz powłoką 
sylikonową, posiadającą marker 
na końcu dystalnym oraz 17 cm 
odcinek półotwartej rynny 
minimalizujący ryzyko zsunięcia 
się stentu lub oddzielenia się 
cewnika od metalowego 
popychacza. Długość użytkowa 
150 cm, termin przydatności 24 
miesiące. 
lub 
 cewniki przedłużające 
kompatybilne z cewnikami 6 i 
7F, posiadających 
radiocieniujący marker, 
nieposiadających wnętrza 
powlekanego teflonem 
natomiast posiadającego 
pokrycie hydrofilne w części 
dystalnej na długości 21 cm, 
posiadającego termin 
przydatności min 12 miesięcy,  
długość 150 cm Szt. 10   

    

 Ogółem:         
 
 
          Sprzęt sterylny i biologicznie czysty - w opakowaniu jednostkowym z listkami ułatwiającymi aseptyczne otwieranie, 
oryginalne opakowanie zbiorcze. Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty dostarczany był zgodnie z wymogami   
- tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta (zgodnie z  Ustawą 
o wyrobach medycznych, Rozp. Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r.  oraz Dyrektywą 93/43/EWG). W przypadku nie 
przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w 
opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego. 
 

 
zadanie nr 11 – Trombektomy  
 

L.p. Nazwa j.m. Ilość  Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat 
% 

Wartość 
brutto 

Podać 
najmn. 
opak. 
zbiorcze 

Podać: 
producent/ 
wszystkie nr 
katalogowe  



1 Trombektom 6F - duży 
elipsowaty otwór aspiracyjny 
1,04 mm2, powłoka Hydrax 
Plus- wysoka hydrofilność, 
doskonała trakcyjność systemu, 
opcjonalny mandryn 
usztywniający w zestawie, w 
zestawie strzykawki, 
przedłużacz, kranik, koszyczki 
Lub  
  trombektom 6F z dużym 
elipsowatym otworem 
aspiracyjnym o powierzchni 
ekstrakcji 1,25mm², powłoką 
hydrofilną na dystalnych 18 cm 
z wtopionym metalowym 
rdzeniem dla lepszej 
popychalności i zakończony 
taperowaną stożkową końcówką 
minimalizująca ryzyko 
przyssania się do ściany 
naczynia. W zestawie dwie 
strzykawki 30 ml, kranik 
dwudrożny z przedłużką oraz 
koszyczek. 
Lub 
cewnik aspiracyjny  
- kompatybilny z 
cewnikiem prowadzącym 
6F, 
- powierzchnia portu 
ekstrakcji cewnika – 2,7 
mm², 
- kompatybilny z 
prowadnikiem 0,014”, 
- światło aspiracyjne 
0,37”/2,85F, 
- profil dystalny: 
1,7f/0,022”, 
- średnica zewnętrzna 
5,1F/1,70mm, 
- długość cewnika 140 cm 
na dystalnych 30 cm 
pokrycie hydrofilne, 
Wyposażnie:  
1x cewnik, 
1x strzykawkę 
aspiracyjną 30ml, 
1x koszyczek, 
1x kranik, 
1x igła płucząca,  
1 x dren z kranikiem 
 szt. 15 

      

 Ogółem:         
 
          Sprzęt sterylny i biologicznie czysty - w opakowaniu jednostkowym z listkami ułatwiającymi aseptyczne otwieranie, 
oryginalne opakowanie zbiorcze. Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty dostarczany był zgodnie z wymogami   
- tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta (zgodnie z  Ustawą 
o wyrobach medycznych, Rozp. Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r.  oraz Dyrektywą 93/43/EWG). W przypadku nie 
przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w 
opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego. 
 
Zadanie nr 13 – Pętla do usuwania ciał obcych z naczyń wieńcowych i jam serca.  



L.p. Nazwa  j.m. Ilość  Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto 

Vat
% 

Wartość 
brutto 

Podać 
najmn. 
opak. 
zbiorcze 

Producent/na
zwa 
handlowa/ 
wszystkie nr 
katalogowe 

1 

Wielkość pętli w zakresie 5mm 
– 30mm; średnica introducera w 
zakresie od 4F – 7F. Szt. 2   

    

 Ogółem:         

 
          Sprzęt sterylny i biologicznie czysty - w opakowaniu jednostkowym z listkami ułatwiającymi aseptyczne otwieranie, 
oryginalne opakowanie zbiorcze. Wymaga się aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty dostarczany był zgodnie z wymogami   
- tzn. w opakowaniu transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta (zgodnie z  Ustawą 
o wyrobach medycznych, Rozp. Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r.  oraz Dyrektywą 93/43/EWG). W przypadku nie 
przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy towaru  bez w/w 
opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego. 
 
2) w załączniku  nr 2 wykreśla dotychczasowy zapis o następującej treści: „ 

UMOWA 
Nr : SSM.DZP.200.179.2019 

zawarta w dniu ...... roku pomiędzy : 
 
Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 wpisanym do 
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 2564, NIP 879-20-76-803, REGON 870252274  
 
reprezentowanym przez: 
 
Krystynę Zaleską –Dyrektora  
 
zwanym dalej „Odbiorcą”, a 
 
....................z siedzibą w ............, ul...............wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 
dla .........w ............,..............Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ............, NIP 
............. 
, REGON ............reprezentowaną przez: 
........................................................... 
 
zwaną dalej „Dostawcą” 
. 

§ 1 
 

1.Umowę zawarto w wyniku wyboru oferty Dostawcy przez Odbiorcę w postępowaniu o zamówienie publiczne 
w    
   trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy sprzętu jednorazowego użytku do Pracowni 
Hemodynamicznej. 
2.Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta przetargowa Dostawcy. 
3.Umowę niniejszą zawiera się na okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia. 

 
§ 2 

 
1.Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamicznej 
wymienionego w załączniku do niniejszej umowy, który stanowi jej integralną część. 
2.Załącznik, o którym mowa w ust.1 określa rodzaje, ilości, ceny, producentów sprzętu jednorazowego użytku 
do Pracowni Hemodynamicznej objętego niniejszą umową. 
 

§ 3 
 

1.Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamicznej w okresie obowiązywania umowy 
realizowana będzie sukcesywnie na koszt i ryzyko Dostawcy, jego transportem do siedziby Odbiorcy wraz z 
wniesieniem – magazyn szpitala. 



2. Dostawca może realizować dostawy przy pomocy osób trzecich, za których działania (zaniechania)  
     odpowiedzialność ponosi Dostawca. 
3. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy określonego w załączniku do umowy w 
terminie do …………….. dnia roboczego od dnia złożenia przez Odbiorcę zamówienia.  
4. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy magazynu szpitala, dostawa sprzętu jednorazowego użytku 
do Pracowni Hemodynamicznej nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie wyznaczonym na jego 
dostawę.  
5. Odbiorca może złożyć Dostawcy zamówienie pisemnie, faxem na numer .........................................., e-mailem 
na     
    adres................................................. 
6. Przedmiot umowy powinien być opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem.  
    Dostawca ponosi ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu lub powstałych strat  
   ilościowych przedmiotu umowy. 
7. Przedmiot umowy w czasie trwania niniejszej umowy może ulec zmniejszeniu, jednakże zmniejszenie ilości 
zamawianego asortymentu nie przekroczy 30%. W przypadku nie wykorzystania przez Odbiorcę całości 
zamówienia Dostawcy nie przysługuje żadne roszczenie. 
8. W przypadku nie zrealizowania dostawy przez Dostawcę w terminie określonym w § 3 ust. 3 lub odmowy 
realizacji dostawy Odbiorca może dokonać zakupu zamówionego, a nie dostarczonego przez Dostawcę 
przedmiotu  umowy we własnym zakresie i obciążyć Dostawcę kwotą wynikającą z różnicy ceny zakupu 
niedostarczonego przedmiotu umowy oraz dodatkowymi kosztami w szczególności przesyłki kurierskiej, 
transportu, ubezpieczenia. Dostawca wyraża zgodę na potrącanie, na podstawie wystawionej przez Odbiorcę 
Dostawcy noty obciążeniowej, kwoty stanowiącej różnicę ceny zakupu niedostarczonego przedmiotu umowy 
oraz dodatkowych kosztów z należności przysługujących Dostawcy na podstawie niniejszej umowy. Powyższe 
nie wyklucza możliwości obciążenia Dostawcy  przez Odbiorcę karą umowną, o której mowa w § 6 niniejszej 
umowy.  
 

 
§ 4 

 
1.Ogólna wartość niniejszej umowy brutto wraz z należnym podatkiem VAT wynosi .............zł (...............zł). 
2.Odbiorca zobowiązuje się należność za dostarczany przedmiot umowy uiszczać przelewem na wskazane przez 
Dostawcę konto w terminie 60 dni od daty jego dostawy wraz z prawidłowo wystawioną fakturą. 
3.Dostawca nie może bez zgody podmiotu tworzącego Odbiorcy zbywać wierzytelności z tytułu realizacji 
niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

 
§ 5 

 
1.Do dostarczanego przedmiotu umowy powinien być dołączony atest, ulotka informacyjna o produkcie jeżeli 
istnieją takie wymogi wydane przez odpowiednie organy do tego uprawnione. 
2.Dostarczany przedmiot umowy musi posiadać minimum 24 miesięczny okres ważności. 
3. Dostawca dostarczy Odbiorcy sprzęt sterylny i biologicznie czysty (jeśli dotyczy) - w opakowaniu 
jednostkowym z listkami ułatwiającymi aseptyczne otwieranie, oryginalne opakowanie zbiorcze. Wymaga się 
aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu 
transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta (zgodnie z  Ustawą o 
wyrobach medycznych, Rozp. Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r.  oraz Dyrektywą 93/43/EWG). W 
przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy 
towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego. 
4. Dostawca zobowiązuje się do utrzymywania w siedzibie Odbiorcy kompletnego banku oferowanych 
implantów zwanego dalej „bankiem implantów” w ilości określonej przez Odbiorcę (umożliwiającego 
bezpieczne przeprowadzenie operacji) w czasie trwania umowy. (dotyczy zadania: nr 2 pozycja 2 i 3, zadania nr 
3 pozycja nr 2,3 i 4, zadania nr 4 pozycja 2,3 i 4, zadania nr 5 pozycja nr 3, zadania nr 6 pozycja nr 5, zadania nr 
9 pozycja nr 1 i 2) oraz zadań nr: 10,11,12,13,14,15,16). 
 

§ 6 
 

1. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne: 
1)za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,10% wartości brutto niezrealizowanych w 
terminie towarów za każdy dzień opóźnienia, 
2)w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w 
wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

 
§ 7 

 



Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych kc odszkodowania przewyższającego wysokości ustalonych kar 
umownych. 

§ 8 
 
  Strony umowy dopuszczają zmianę postanowień umowy w przypadku: 
1) zmiany cen na korzyść Odbiorcy na skutek udzielonych w szczególności promocji, rabatów, zmiany  kursów 
walut, 
2) zmiany numerów katalogowych danego asortymentu objętego umową, która nie spowoduje istotnej zmiany 
przedmiotu umowy, 
3) zaprzestania produkcji któregokolwiek z asortymentu objętego umową – wówczas Dostawca zobowiązuje się 

do niezwłocznego potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania wytwarzania danego asortymentu 
oraz przedstawienia Odbiorcy zamiennika o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w umowie w cenie 
umownej lub niższej. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu propozycji 
Dostawcy 

 
 

 
§ 9 

 
1.Odbiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
stwierdzenia wad jakościowych dostarczanego przedmiotu umowy bądź nieterminowości w jego dostawie w 
terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Odbiorcę wiadomości o zaistnieniu przesłanki do odstąpienia. 
2.Odbiorca może odstąpić od umowy zgodnie z zapisem art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych. 

 
§ 10 

 
1.Odbiorca zastrzega sobie prawo zwrotu dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia dostawy, 
w przypadku niezgodności dostawy pod względem ilościowym w stosunku do złożonego zamówienia. 

 
 

§ 11 
 

1.Wszelkie reklamacje Odbiorca zobowiązany jest sporządzić w formie pisemnej i bezzwłocznie przekazać 
Dostawcy. 
2.Dostawca jest zobowiązany reklamację rozpatrzyć bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin od jej 
otrzymania. 
3.Odbiorca reklamacje może złożyć faxem. 

 
§ 12 

 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 
 

§ 13 
 

1.W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 
strony będą dążyć do polubownego załatwienia spornych kwestii. 
2.W przypadku nie załatwienia powstałego sporu na drodze polubownej, strony poddają się rozstrzygnięciu Sądu  
właściwego wg siedziby Odbiorcy. 

 
§ 14 

 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy  
prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. 

 
§ 15 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
DOSTAWCA                                                                                              ODBIORCA „, a w miejsce 
wykreślonego zapisu wprowadza nowy zapis o następującej treści: „                                                                                                     
 

UMOWA 
Nr : SSM.DZP.200.179.2019 

zawarta w dniu ...... roku pomiędzy : 



 
Specjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Batorego 17/19 wpisanym do 
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 2564, NIP 879-20-76-803, REGON 870252274  
 
reprezentowanym przez: 
 
Krystynę Zaleską –Dyrektora  
 
zwanym dalej „Odbiorcą”, a 
 
....................z siedzibą w ............, ul...............wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 
dla .........w ............,..............Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ............, NIP 
............. 
, REGON ............reprezentowaną przez: 
........................................................... 
 
zwaną dalej „Dostawcą” 
. 

§ 1 
 

1.Umowę zawarto w wyniku wyboru oferty Dostawcy przez Odbiorcę w postępowaniu o zamówienie publiczne 
w    
   trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego dostawy sprzętu jednorazowego użytku do Pracowni 
Hemodynamicznej. 
2.Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta przetargowa Dostawcy. 
3.Umowę niniejszą zawiera się na okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia. 

 
§ 2 

 
1.Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamicznej 
wymienionego w załączniku do niniejszej umowy, który stanowi jej integralną część. 
2.Załącznik, o którym mowa w ust.1 określa rodzaje, ilości, ceny, producentów sprzętu jednorazowego użytku 
do Pracowni Hemodynamicznej objętego niniejszą umową. 
 

§ 3 
 

1.Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamicznej w okresie obowiązywania umowy 
realizowana będzie sukcesywnie na koszt i ryzyko Dostawcy, jego transportem do siedziby Odbiorcy wraz z 
wniesieniem – magazyn szpitala. 
2. Dostawca może realizować dostawy przy pomocy osób trzecich, za których działania (zaniechania)  
     odpowiedzialność ponosi Dostawca. 
3. Dostawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu umowy określonego w załączniku do umowy w 
terminie do …………….. dnia roboczego od dnia złożenia przez Odbiorcę zamówienia.  
4. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy magazynu szpitala, dostawa sprzętu jednorazowego użytku 
do Pracowni Hemodynamicznej nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie wyznaczonym na jego 
dostawę.  
5. Odbiorca może złożyć Dostawcy zamówienie pisemnie, faxem na numer .........................................., e-mailem 
na     
    adres................................................. 
6. Przedmiot umowy powinien być opakowany w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem.  
    Dostawca ponosi ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu lub powstałych strat  
   ilościowych przedmiotu umowy. 
7. Przedmiot umowy w czasie trwania niniejszej umowy może ulec zmniejszeniu, jednakże zmniejszenie ilości 
zamawianego asortymentu nie przekroczy 30%. W przypadku nie wykorzystania przez Odbiorcę całości 
zamówienia Dostawcy nie przysługuje żadne roszczenie. 
8. W przypadku nie zrealizowania dostawy przez Dostawcę w terminie określonym w § 3 ust. 3 lub odmowy 
realizacji dostawy Odbiorca może dokonać zakupu zamówionego, a nie dostarczonego przez Dostawcę 
przedmiotu  umowy we własnym zakresie i obciążyć Dostawcę kwotą wynikającą z różnicy ceny zakupu 
niedostarczonego przedmiotu umowy oraz dodatkowymi kosztami w szczególności przesyłki kurierskiej, 
transportu, ubezpieczenia. Dostawca wyraża zgodę na potrącanie, na podstawie wystawionej przez Odbiorcę 
Dostawcy noty obciążeniowej, kwoty stanowiącej różnicę ceny zakupu niedostarczonego przedmiotu umowy 
oraz dodatkowych kosztów z należności przysługujących Dostawcy na podstawie niniejszej umowy. Powyższe 



nie wyklucza możliwości obciążenia Dostawcy  przez Odbiorcę karą umowną, o której mowa w § 6 niniejszej 
umowy.  
 

 
§ 4 

 
1.Ogólna wartość niniejszej umowy brutto wraz z należnym podatkiem VAT wynosi .............zł (...............zł). 
2.Odbiorca zobowiązuje się należność za dostarczany przedmiot umowy uiszczać przelewem na wskazane przez 
Dostawcę konto w terminie 60 dni od daty jego dostawy wraz z prawidłowo wystawioną fakturą. 
3.Dostawca nie może bez zgody podmiotu tworzącego Odbiorcy zbywać wierzytelności z tytułu realizacji 
niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 

 
§ 5 

 
1.Do dostarczanego przedmiotu umowy powinien być dołączony atest, ulotka informacyjna o produkcie jeżeli 
istnieją takie wymogi wydane przez odpowiednie organy do tego uprawnione. 
2.Dostarczany przedmiot umowy musi posiadać minimum 24 miesięczny okres ważności ( w zadaniu nr 10 
okres ważności min. 12 miesięczny). 
3. Dostawca dostarczy Odbiorcy sprzęt sterylny i biologicznie czysty (jeśli dotyczy) - w opakowaniu 
jednostkowym z listkami ułatwiającymi aseptyczne otwieranie, oryginalne opakowanie zbiorcze. Wymaga się 
aby sprzęt sterylny/biologicznie czysty dostarczany był zgodnie z wymogami   - tzn. w opakowaniu 
transportowym typu karton znajduje się oryginalne opakowanie zbiorcze producenta (zgodnie z  Ustawą o 
wyrobach medycznych, Rozp. Ministra Zdrowia z 12 stycznia 2011 r.  oraz Dyrektywą 93/43/EWG). W 
przypadku nie przestrzegania powyższego  towar nie zostanie  przyjęty do magazynu. Nie dopuszcza się dostawy 
towaru  bez w/w opakowań tzw. luzem i innym rodzajem opakowania transportowego. 
4. Dostawca zobowiązuje się do utrzymywania w siedzibie Odbiorcy kompletnego banku oferowanych 
implantów zwanego dalej „bankiem implantów” w ilości określonej przez Odbiorcę (umożliwiającego 
bezpieczne przeprowadzenie operacji) w czasie trwania umowy. (dotyczy zadania: nr 2 pozycja 2 i 3, zadania nr 
3 pozycja nr 2,3 i 4, zadania nr 4 pozycja 2,3 i 4, zadania nr 5 pozycja nr 3, zadania nr 6 pozycja nr 5, zadania nr 
9 pozycja nr 1 i 2) oraz zadań nr: 10,11,12,13,14,15,16). 
 

§ 6 
 

1. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne: 
1)za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,10% wartości brutto niezrealizowanych w 
terminie towarów za każdy dzień opóźnienia, 
2)w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w 
wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 

 
§ 7 

 
Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych kc odszkodowania przewyższającego wysokości ustalonych kar 
umownych. 

§ 8 
 
  Strony umowy dopuszczają zmianę postanowień umowy w przypadku: 
1) zmiany cen na korzyść Odbiorcy na skutek udzielonych w szczególności promocji, rabatów, zmiany  kursów 
walut, 
2) zmiany numerów katalogowych danego asortymentu objętego umową, która nie spowoduje istotnej zmiany 
przedmiotu umowy, 
3) zaprzestania produkcji któregokolwiek z asortymentu objętego umową – wówczas Dostawca zobowiązuje się 

do niezwłocznego potwierdzenia stosownym dokumentem zaprzestania wytwarzania danego asortymentu 
oraz przedstawienia Odbiorcy zamiennika o parametrach nie gorszych niż zaoferowany w umowie w cenie 
umownej lub niższej. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu propozycji 
Dostawcy 

 
 

 
§ 9 

 
1.Odbiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
stwierdzenia wad jakościowych dostarczanego przedmiotu umowy bądź nieterminowości w jego dostawie w 
terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Odbiorcę wiadomości o zaistnieniu przesłanki do odstąpienia. 
2.Odbiorca może odstąpić od umowy zgodnie z zapisem art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych. 



 
§ 10 

 
1.Odbiorca zastrzega sobie prawo zwrotu dostarczonego przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia dostawy, 
w przypadku niezgodności dostawy pod względem ilościowym w stosunku do złożonego zamówienia. 

 
 

§ 11 
 

1.Wszelkie reklamacje Odbiorca zobowiązany jest sporządzić w formie pisemnej i bezzwłocznie przekazać 
Dostawcy. 
2.Dostawca jest zobowiązany reklamację rozpatrzyć bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin od jej 
otrzymania. 
3.Odbiorca reklamacje może złożyć faxem. 

 
§ 12 

 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 
 

§ 13 
 

1.W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, 
strony będą dążyć do polubownego załatwienia spornych kwestii. 
2.W przypadku nie załatwienia powstałego sporu na drodze polubownej, strony poddają się rozstrzygnięciu Sądu  
właściwego wg siedziby Odbiorcy. 

 
§ 14 

 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy  
prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. 

 
§ 15 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
DOSTAWCA                                                                                              ODBIORCA „.                                                                                    
 
 
 
 
Pozostałe warunki siwz nie ulegają zmianie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnia 30.09.2019 r. odpowiedzi na pytania i modyfikację zamieszczono na stronie Zamawiającego www.med.torun.pl 


