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                                                             Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM  w Szczecinie 
Al. Powstańców Wielkopolskich 72 

70-111 Szczecin 
 
 

Szczecin: Usługi stałego nadzoru technicznego i napraw aparatury do dializowania. 
znak sprawy: ZP/220/85/11 
Numer ogłoszenia: 15051 - 2012; data zamieszczenia: 16.01.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie , 
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 
4661086, faks 091 4661113. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: 
http://www.spsk2.pum.edu.pl/zam_pub.htm 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi stałego nadzoru 
technicznego i napraw aparatury do dializowania. znak sprawy: ZP/220/85/11. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 
Zamówienia jest wykonywanie przez okres 36 miesięcy stałego nadzoru technicznego nad 
aparaturą medyczną do dializowania stanowiącą własność Zamawiającego oraz stanowiącą 
przedmiot dzierżawy i dokonywanie napraw aparatury do dializowania stanowiącej własność 
Zamawiającego, w stosunku do której upłynął okres gwarancji . 2. Ilość aparatury do 
dializowania , która stanowi własność Zamawiającego oraz jest dzierżawiona wg stanu na 
dzień wszczęcia niniejszego postępowania , rodzaj aparatury, jej producenta i rok produkcji 
określają załączniki nr 1A i 1B do SIWZ . 3.Wykonawca zobowiązany jest wykonywać 
czynności stanowiące przedmiot umowy także w stosunku do aparatury do dializowania, 
którą Zamawiający zakupi bądź wydzierżawi w okresie realizacji umowy. 4. Wykonawca 
zobowiązany jest utrzymywać aparaturę do dializowania stanowiącą własność 
Zamawiającego, w stosunku do której upłynął okres gwarancji, użytkowaną w Ośrodku Dializ 
Zamawiającego w stanie stałej sprawności technicznej . Wykonawca zobowiązany jest w 
szczególności do : a) wykonywania wszelkich napraw aparatury, b) demontażu i montażu 
aparatury w przypadku konieczności użycia aparatury na innym Oddziale niż Ośrodek Dializ 
lub Oddział Intensywnej Opieki Medycznej oraz w przypadku konieczności wykonania 
napraw poza terenem SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie, d) wykonywanie bieżącej konserwacji 
aparatury, e) wykonywanie na bieżąco dezynfekcji, testów, kalibracji, podłączanie do wody i 
innych czynności niezbędnych do prawidłowej pracy aparatury f) wystawianie na wniosek 
Działu Aparatury Medycznej orzeczeń o stanie technicznym aparatury g) dezynfekcji; -
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uzdatniacza wody WRO- raz w tygodniu -uzdatniacza wody WRO i linią dystrybucyjną - w 
razie potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu h) wykonywania raz w miesiącu przeglądu 
aparatury i w przypadku konieczności czyszczenie: zbiorników wody surowej, zbiorników 
podchloru sodu i wtryskiwaczy i) wykonywanie bieżącej kontroli uzdatniacza wody j) 
dezynfekcji punktu poboru wody - wykonywaną na żądanie Kierownika Ośrodka Dializ k) 
przygotowanie aparatury do przeglądu certyfikacyjnego przez autoryzowanego serwisanta 
producenta w terminie wskazanym przez Dział Aparatury Medycznej 5. Wykonawca 
zobowiązany jest wykonywać stały nadzór techniczny nad aparaturą do dializowania 
stanowiącą własność Zamawiającego pozostającą w okresie gwarancji oraz aparaturą do 
dializowania dzierżawioną przez Zamawiającego . Do obowiązków Wykonawcy należy w 
szczególności wykonywanie następujących czynności: a) wykonywanie na bieżąco testów, 
kalibracji, podłączanie do wody i innych czynności niezbędnych do prawidłowej pracy 
aparatury b) demontaż i montaż aparatury w przypadku konieczności użycia aparatury na 
innym Oddziale Szpitala niż dotychczasowe miejsce użytkowania aparatury c) wykonywanie 
bieżącej konserwacji aparatury, d) wykonywanie na bieżąco dezynfekcji, testów, kalibracji, 
podłączanie do wody i innych czynności niezbędnych do prawidłowej pracy aparatury e) 
przygotowanie aparatury do przeglądu certyfikacyjnego przez autoryzowanego serwisanta 
producenta w terminie wskazanym przez Dział Aparatury Medycznej 6. Stały nadzór 
techniczny nad aparaturą nie obejmuje wykonywania przeglądów technicznych, w terminach 
wynikających z instrukcji producenta aparatury zakończonych wystawieniem przez serwis 
producenta świadectwa walidacji. 7. Zamawiający przewiduje do wykonania w okresie 36 
miesięcy następującej ilości dializ : a) 42000 (słownie: czterdzieści dwa tysiące) dializ na 
aparaturze wymienionej w załączniku nr 1A b) 3000 (trzy tysiące) dializ na aparaturze 
wymienionej w załączniku nr 1B Przewidywana do wykonania ilość dializ ma charakter 
orientacyjny z tym, że Zamawiający realizując zamówienie wykona nie mniej niż 70 % 
łącznej ilości dializ. 8.Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszelkie naprawy aparatury 
do dializowania stanowiącej własność Zamawiającego , w stosunku do której upłynął okres 
gwarancji , z tym , że części zamienne oraz materiały do wykonywania napraw aparatury ( 
poza materiałami pomocniczymi takim jak : kleje, cyna, kalafonia, koszulki termokurczliwe, 
narzędzia itd.) dostarcza Zamawiający na podstawie pisemnego zapotrzebowania złożonego 
przez Wykonawcę. 9. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy aparatury i 
czynności określonych w pkt 4 lit e oraz pkt 5 lit d : a) w dni robocze (od poniedziałku do 
piątku)- nie później niż po jednej godzinie od przekazania zgłoszenia, jeśli zgłoszenie zostało 
przekazane w godzinach 7:00 do 15:00. b) w dni wolne od pracy oraz po godzinie 15:00 - nie 
później niż po trzech godzinach od przekazania zgłoszenia 10. Wykonawca jest zobowiązany 
do wykonania naprawy : a) w terminie do 24 godzin od otrzymania zgłoszenia w przypadku 
awarii, które powodują wstrzymanie pracy Ośrodka Dializ b) w terminie do 14 dni 
kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia w przypadku awarii , które nie powodują 
wstrzymania pracy Ośrodka Dializ 11. W przypadku , gdy do wykonania napraw konieczny 
jest zakup części, termin napraw określony w pkt 10 lit a i b) będzie liczony od otrzymania 
przez Wykonawcę zamówionych części , o których mowa w pkt. 8. 12. Zamawiający na 
wniosek Wykonawcy udostępni nieodpłatnie pomieszczenie znajdujące się w Ośrodku Dializ 
z przeznaczeniem na wykonywanie przez Wykonawcę napraw aparatury i czynności 
stanowiących przedmiot umowy . 13. Okresem rozliczeniowym będzie okres jednego 
miesiąca kalendarzowego. 14. Podstawę rozliczeń będą stanowiły ceny jednostkowe , o 
których mowa w pkt XV ppkt 2 a i b) SIWZ . 15. Zamawiający dokona zapłaty 
wynagrodzenia po zakończeniu miesiąca kalendarzowego w terminie 30 dni od otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury . 16. Wynagrodzenie Wykonawcy w okresie realizacji 
umowy będzie podlegać waloryzacji na warunkach określonych we wzorze umowy. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
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II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.40.00.00-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w 
miesiącach: 36. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego 
warunku. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał 
wykonanie/wykonywanie co najmniej 2-ch zamówień obejmujących 
świadczenie usług z zakresu utrzymywania aparatury do dializowania w 
sprawności techniczno-eksploatacyjnej, każde o wartości nie mniejszej niż 100 
000,00 zł brutto Przez utrzymywanie aparatury do dializowania w sprawności 
techniczno-eksploatacyjnej należy rozumieć wykonywanie napraw aparatury i 
wszystkich czynności niezbędnych dla przygotowania do normalnej 
eksploatacji aparatury do dializowania. W celu potwierdzenia że Wykonawca 
posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie Zamawiający żąda przedłożenia 
oświadczeń i dokumentów -Wykazu wykonanych usług w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia 
określonego w pkt VII SIWZ ppkt 1.2 w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały 
wykonane należycie. Wykonawcy do sporządzenia wykazu usług mogą 
wykorzystać formularz stanowiący załącznik nr 3 do formularza oferty. 
WAŻNE: Jeżeli usługi były realizowane na rzecz podmiotu posiadającego 
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osobowość prawną a Wykonawca na dowód należytego wykonania usług 
przedkłada referencje, to dokument ten powinien być podpisany przez 
dyrektora względnie zastępcę dyrektora, a w spółkach prawa handlowego 
przez co najmniej jednego członka zarządu (bądź prokurenta). W przypadku 
przedłożenia referencji podpisanych przez inne osoby niż wyżej wymienione 
Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że osoby które podpisały 
referencje były do tego uprawnione. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki dotyczące: - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie 
dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki dotyczące: - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie 
dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wysokość 
posiadanych środków finansowych, bądź zdolność kredytową na kwotę nie 
mniejszą niż 20 000,00 zł W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się 
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
Zamawiający żąda następujących dokumentów: - Informacji banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca 
posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
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przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie 

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację 
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z 
którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, 
potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub 
jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
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• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków 
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, 
określonym w pkt III.4.2. 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 
zaświadczenia 
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III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

. Zmiana postanowień umowy dopuszczalna jest jedynie w przypadku: a) zmian umowy 
obejmujących obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy bądź innych zmian korzystnych dla 
Zamawiającego, b) waloryzacji wynagrodzenia , o której mowa w § 14 ust 1 i 2 umowy c) w 
przypadku, gdy zmiany dotyczą nieistotnych postanowień umowy tj. zmian, o których wiedza 
na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie miałaby wpływu na krąg podmiotów 
ubiegających się o udzielenia zamówienia czy też na wynik postępowania przetargowego. 3. 
Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 dokonywane są w drodze aneksu do umowy. 
Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 jest nieważna. 4. Warunkiem dokonania 
zmiany umowy jest wystąpienie przez stronę zainteresowaną wprowadzeniem zmian do 
umowy z pisemnym wnioskiem zawierającym proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem 
faktycznym i prawnym. Do wniosku powinien być dołączony projekt aneksu do umowy. 5. 
Zmiana umowy polegająca na zmianie wynagrodzenia wynikającej ze zmiany podatku VAT 
nie wymaga aneksu do umowy 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: ZP/220/85/10 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział 
Zamówień Publicznych SPSK-2 PUm w Szczecinie. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  24.01.2012 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego 
w pokoju nr 13 (Sekretariat), budynek C (Budynek Administracji).. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
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Szczecin, dnia ……………....    …………................................ 
        /DYREKTOR SPSK-2 PUM/ 


