
   

 

 Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /14                     Data: 02.07.2014 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 
000  euro na     usługę udzielenia pożyczki  na kwotę 2.900.000,00  zł (słownie: dwa miliony 
dziewięćset tysięcy )  dla potrzeb Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o Znak: 1536/2014

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż na podstawie art. 38 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2013 r.  poz. 
907,984 i 1047  ) do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania.
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2  w/w ustawy Prawo zamówień publicznych  w imieniu „Pro-Medica” 
w Ełku  Sp. z o. o. odpowiadamy, że:

1.  Prosimy  o  potwierdzenie,  że  Zamawiający  przeznaczy  udzieloną  kwotę  pożyczki  na  cele 
inwestycyjne tj.  sfinansowanie dostawy sprzętu i wyposażenia Bloku Operacyjnego dla potrzeb 
Zamawiającego.
Odp: Nie potwierdzamy
2. Prosimy o podanie informacji dot. Zamawiającego tj. liczby łóżek. 
Odp: Zamawiający nie widzi związku pytania z przedmiotem zamówienia.
3.  Prosimy  o  odpowiedź,  czy  Zamawiający  dopuszcza  zawarcie  umowy  pożyczki  na  wzorze 
obowiązującym  u  Wykonawcy,  uwzględniającym  zapisy  SIWZ?  W  przypadku  pozytywnej 
odpowiedzi  na  powyższe  pytanie  prosimy o  określenie,  czy Zamawiający wymaga dołączenia 
wzoru  umowy  do  oferty,  czy  wystarczy  dołączenie  do  oferty  oświadczenia,  iż  Wykonawca 
zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach wskazanych w SIWZ?
Odp: Nie dopuszczamy. Nie wymagamy oświadczeń.
4.  Prosimy  o  wyrażenie  zgody  na  wprowadzenie  do  projektu  umowy  zapisu  o  możliwości 
postawienia  zobowiązania  wynikającego  z  umowy  w  stan  natychmiastowej  wymagalności  w 
przypadku opóźnień w płatności rat lub zapłaty raty w niepełnej wysokości o okres 30 dni. W razie  
wyrażenia  zgody  na  inny  okres  prosimy  o  jego  wskazanie.  Powyższe  nie  będzie  stanowiło 
dodatkowego obciążenia dla Zamawiającego w przypadku terminowego realizowania zobowiązań 
przez  Zamawiającego,  stanowiąc  jednocześnie  dodatkowe  zabezpieczenie  dla  Wykonawcy 
skutkujące obniżeniem ceny ofertowej. 
Odp: Nie.

data:30.01.2013


5.  Prosimy o  odpowiedź,  czy  w  przypadku  jeśli  wewnętrzne  procedury  Wykonawcy nakazują 
stosowanie przy tego typu umowach odsetek za opóźnienia w wysokości 1,5 razy stopa odsetek  
ustawowych, nie więcej niż odsetki  maksymalne, Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie 
tego zapisu do umowy pożyczki?
Odp. Nie.
6. W związku z koniecznością realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z ustawy z dnia 29 
lipca 2005 roku o ofercie  publicznej  i  warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych, prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy poniższego zapisu 
– „Umowa wchodzi  w życie  z  dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą 
Wykonawcę.  Dzień  zawarcia  umowy  jest  odnotowywany  przy  nazwisku  reprezentanta 
Wykonawcy. 
Odp: Nie. 
7. Prosimy o potwierdzenie, że w § 1 umowy pożyczki nastąpiła omyłka pisarska i zamiast słowa 
„Dostawcy” Zamawiający chciał użyć sformułowania „Wykonawcy”.
Odp: Tak. 
8. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku Wykonawcy, który nie jest bankiem, za dzień zapłaty 
uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Wykonawcy ( dotyczy §4 ust.2 umowy)
Odp: Tak.
9.  Czy  Zamawiający  dopuszcza,  żeby  ewentualne  spory  dotyczące  wykonywania  umowy, 
rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy?
Odp: Nie.
10. Prosimy o doprecyzowanie jaką gwarancję Zamawiający miał na myśli w § 7 ust. 1 lit. d) wzoru  
umowy pożyczki? 
Odp: Zamawiający zmodyfikował projekt umowy,
11.  Dla celów porównywalności  ofert  prosimy o potwierdzenie,  że należy przyjąć jednorazową 
wypłatę całej kwoty pożyczki w dniu 31-07-2014r. 
Taki  zabieg  pozwala  na zapewnienie  porównywalności  oraz  transparentności  ofert  składanych 
Zamawiającemu i ogranicza stosowanie przez Oferentów nieuczciwych praktyk.
Odp: Zamawiający wskazał  w SIWZ w pkt  II  że do celów obliczeniowych należy przyjąć datę  
31.07. 2014 r.
12. Prosimy o potwierdzenie, że faktyczny termin wypłaty środków nie będzie wcześniejszy niż 
termin wskazany przez Zamawiającego do obliczenia ceny oferty. Na gruncie ustawy niemożliwe 
jest  zwiększenie wartości  umowy w stosunku do wartości  oferty,  a taka konieczność mogłaby 
zaistnieć w przypadku wcześniejszego uruchomienia pożyczki. 
Odp: Tak.
13.  Prosimy  o  wskazanie  terminu  spłaty  pierwszej  raty  kapitałowo-odsetkowej  pożyczki.  W 
rozdziale II pkt 5 SIWZ Zamawiający wskazuje, że pierwszą datą spłaty pożyczki jest 01.01.2015r., 



natomiast w § 3 pkt 2 wzoru umowy Zamawiający wskazuje, że spłata pożyczki wraz z odsetkami 
będzie  dokonywana  ostatniego  roboczego  dnia  miesiąca  począwszy  od  miesiąca,  w  którym 
pożyczka została postawiona do dyspozycji Zamawiającego. 
Odp: 31.01.2015 r. 
14.. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 wzoru umowy, spłaty rat kapitałowo-
odsetkowych następować będą ostatniego dnia roboczego miesiąca. W związku z tym prosimy o 
określenie jakie dni Zamawiający uznaje za dni robocze?
Odp: Od poniedziałku do piątku. 
15. Prosimy o potwierdzenie, że wynagrodzenie Wykonawcy może stanowić oprocentowanie oraz 
prowizja.
Odp: Tak.
16. Ze względu na brak precyzyjnego określenia kosztu umowy pożyczki w postaci prowizji, a co 
za tym idzie, brak pewności Wykonawców co do oczekiwanego sposobu kalkulacji ceny ofertowej, 
prosimy o doprecyzowanie maksymalnej wartości prowizji  (Wykonawca proponuje maksymalnie 
1% kwoty pożyczki).
Odp: Nie.
17. Prosimy o doprecyzowanie sposobu płatności prowizji:
a) Czy będzie płatna w równych ratach wraz z ratami kapitałowymi?
b)  Czy będzie płatna jednorazowo przez potrącenie z  kwotą  pożyczki,  w dniu uruchomienia I  
transzy?
Odp: 
a) Tak. 
b) Nie.
18. Prosimy o informację, czy do wyliczenia odsetek oferenci mają przyjąć, że rok obrachunkowy 
wynosi  365  dni  także  dla  lat  przestępnych,  czy  też  Zamawiający  oczekuje  zastosowania 
kalendarza rzeczywistego, w którym dla lat przestępnych rok obrachunkowy będzie wynosić 366 
dni?
Odp: Zgodnie  z art. 144 Kc. 
19.. W związku z brakiem możliwości podzielenia kwoty kapitału na 60 równych rat kapitałowych,  
prosimy o potwierdzenie, iż należy przyjąć 59 rat kapitałowych w wysokości 48.333,33 zł  oraz 
ostatnią ratę wyrównującą w wysokości 48.333,53 zł.
Odp: Tak.
20.  Ze  względu  na  długi  okres  finansowania  zwracamy się  z  prośbą  o  umożliwienie  oparcia  
oprocentowania pożyczki na zmiennej stopie WIBOR 6M. WIBOR 6M w wystarczającym stopniu 
zabezpiecza ryzyko zmiany stóp procentowych,  a jednocześnie jego aktualizacja  nie  jest  zbyt  
uciążliwa dla stron umowy Powyższe przyczyni się do obniżenia ceny ofertowej oraz wzrostu 



konkurencyjności złożonych ofert. 

Odp: Dopuszczamy oprocentowanie pożyczki  na zmiennej  stopie WIBOR plus  stała marża w 
całym okresie.

21. W przypadku zgody na zmienne oprocentowania prosimy o określenie, na jaki dzień należy przyjąć stopę WIBOR  
6M w celu złożenia oferty? Określenie konkretnej daty zapewni porównywalność wszystkich ofert w postępowaniu 
(przykładowo WIBOR 6M z dnia                        26-06-2014r.)

Odp. Przyjmuje się datę 26.06.2014 r.

22. W przypadku zgody na zmienne oprocentowanie prosimy Zamawiającego o wskazanie daty 
przyjmowania wartości WIBOR dla aktualizacji  harmonogramu. Wykonawca proponuje, aby dla 
aktualizacji  harmonogramu  przyjmować  wartość  WIBOR  z  ostatniego  dnia  roboczego  przed 
rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego.

Odp: Tak.

23. Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia umowy pożyczki będą obejmować wartość 
umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia? 
Odp: Tak.
24. Czy Zamawiający potwierdza, że koszty ustanowienia zabezpieczeń będą pokrywane przez 
Zamawiającego?
Odp: Tak.
25.  Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy pożyczki  zapisu, zgodnie z którym 
udostępnienie  Zamawiającemu  kwoty  pożyczki  nastąpi  pod  warunkiem  ustanowienia 
zabezpieczenia  w  postaci  weksla  in  blanco?  W przypadku  odpowiedzi  twierdzącej  prosimy o 
odpowiednią zmianę treści §5 ust. 3
Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy § 5 ust. 3.
26.Prosimy  o  ujednolicenie  zapisów  dotyczących  zabezpieczenia  spłaty  umowy  pożyczki.  W 
rozdziale II pkt 4 SIWZ, 
Zamawiający wskazuje, że zabezpieczeniem będą weksel in blanco oraz cesja z kontraktu z NFZ, 
natomiast w § 5 wzoru umowy pożyczki Zamawiający jako zabezpieczenie dopuszcza weksel oraz 
zastaw rejestrowy na sprzęcie.
Odp: Zamawiający zmodyfikował projekt umowy. 
27. W przypadku zgody na cesję wierzytelności z kontraktu NFZ, czy Zamawiający zobowiązuje 
się aktualizować to zabezpieczenie, tak aby kwota pożyczki pozostała do spłaty, wraz z 



wynagrodzeniem, była w pełni zabezpieczona?
Odp: Tak. 
28. W przypadku zgody na cesję wierzytelności z kontraktu NFZ, Czy Zamawiający potwierdza, że 
zawrze z Wykonawcą odrębną umowę cesji  z  kontraktu z  NFZ na wzorze Wykonawcy celem 
zabezpieczenia udzielanej kwoty usługi finansowej? 
Umowa cesji  z  kontraktu NFZ pozwoli  szczegółowo określić obowiązki  stron oraz warunki,  po 
spełnieniu których Wykonawca będzie uprawniony do realizacji zabezpieczenia. Czy Zamawiający 
oczekuje dołączenia wzoru umowy cesji do oferty?
Odp: Nie. 
29. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy zapisu zgodnie z którym udostępnienie 
kwoty Zamawiającemu nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody NFZ na cesję z kontraktu NFZ, 
ustanowioną w celu zabezpieczenia umowy pożyczki?
Odp: Tak.
30.  Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy pożyczki  zapisu  zgodnie z  którym 
udostępnienie Zamawiającemu kwoty pożyczki nastąpi po podpisaniu umowy cesji z kontraktu z 
NFZ?
Odp: Nie. 
31.  W  przypadku  dopuszczenia  przez  Zamawiającego  zabezpieczenia  w  postaci  zastawu 
rejestrowego, czy Zamawiający potwierdza, że podpisze umowę zastawu rejestrowego na wzorze 
Wykonawcy?  Czy  Zamawiający  oczekuje  dołączenia  do  umowy  wzoru  umowy  zastawu 
rejestrowego?
Odp: Nie dotyczy.
32. Czy sprzęt mający stanowić przedmiot zastawu jest wolny od obciążeń w rejestrze zastawów ?
Odp: Nie dotyczy.
33..Czy Zamawiający dopuszcza  wprowadzenie  do  umowy pożyczki  zapisu  zgodnie  z  którym 
udostępnienie  Zamawiającemu  kwoty  pożyczki  nastąpi  po  podpisaniu  umowy  zastawu 
rejestrowego?
Odp:  Nie dotyczy
34. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczki w postaci  
hipoteki?  W  przypadku  pozytywnej  odpowiedzi,  prosimy  o  określenie  rodzaju  nieruchomości,  
wskazanie jej wartości oraz o podanie numeru księgi wieczystej.
Odp:  Tak.  Nieruchomość  wydzielona  w  oddzielnej  księdze  wieczystej,  wartość  zostanie 
oszacowana. 
35. Czy Zamawiający potwierdza, że oryginał aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o 
ustanowieniu  hipoteki  zostanie  dostarczony  do  Wykonawcy  w  terminie  30  dni  od  podpisania 
umowy? Ewentualnie prosimy o wskazanie innego, konkretnego terminu, w którym oświadczenie o 



ustanowieniu hipoteki zostanie dostarczone.
Odp: Tak.
36.  W  związku  z  proponowanym  przez  Zamawiającego  zabezpieczeniem  w  postaci  zastawu 
rejestrowego na sprzęcie  oraz  w przypadku zgody na hipotekę,  czy Zamawiający podpisze z 
Wykonawcą umowę cesji praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej sprzętu oraz nieruchomości,  
mających stanowić przedmiot zabezpieczenia na wzorze Wykonawcy? Czy Zamawiający wymaga 
dołączenia wzoru umowy cesji praw z polisy do oferty?
Odp: Tak. Nie wymagamy dołączenia wzoru umowy cesji.
37.  W  przypadku  pozytywnej  odpowiedzi  na  powyższe  pytanie  prosimy  o  odpowiedź,  czy 
Zamawiający  dopuszcza  wprowadzenie  do  umowy  pożyczki  zapisu  zgodnie  z  którym 
udostępnienie Zamawiającemu kwoty pożyczki nastąpi po podpisaniu umowy cesji praw z polisy 
ubezpieczeniowej?
Odp: Nie. 
38.  Prosimy o  wykreślenie  zapisów §6  ust.  2  i  3,  Zamawiający przewidział  karę  umowną za 
odstąpienie  przez  niego  od  umowy  na  skutek  opóźnienia  w  postawieniu  przez  Wykonawcę 
środków z przedmiotowego kredytu/pożyczki. Zgodnie 
z art. 483 par 1 KC: „Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy 
(kara umowna).” Z powyższego przepisu wynika, iż dopuszczalne jest zastrzeganie obowiązku 
zapłaty  kary  umownej  jedynie  w  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania 
zobowiązania niepieniężnego. Konstrukcja zaproponowana przez Zamawiającego w tym przetargu 
w  istocie  oznacza  sankcję  w  postaci  kary  umownej   za  niezrealizowania  zobowiązania  o 
charakterze pieniężnym (podstawienie przez Wykonawcę do dyspozycji Zamawiającego środków 
finansowych),  a  zatem  jest  to  zapis  nieważny.  Za  opóźnienie  w  przedmiocie  udostępnienia 
środków finansowych z w/w kredytu/pożyczki Zamawiający winien naliczyć jedynie odsetki, a nie 
nakładać sankcje w postaci kary umownej,  po uprzednim odstąpieniu od umowy, które w tych  
okolicznościach zmierzałoby jedynie do ukrycia faktu naliczenia kary umownej za niezrealizowania 
zobowiązania pieniężnego. 
Odp: Tak. 
39. Czy zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis :
„W razie zaistnienia jednego lub więcej  zdarzeń opisanych w poniższym punkcie,  Wykonawca 
może postawić pozostałą do zapłaty część długu w stan natychmiastowej wymagalności poprzez  
złożenie Zamawiającemu stosownego oświadczenia. 
Niewypłacalność. Zamawiający (i) ulegnie przymusowej lub dobrowolnej likwidacji; lub (ii) trwale 
zaprzestanie płacenia swoich długów w terminie ich wymagalności;  (iii)  uzna na piśmie swoją  
niewypłacalność;  lub  (iv)  będą  istniały  podstawy  do  wszczęcia  wobec  Zamawiającego  
postępowania upadłościowego na mocy ustawy z dnia  8 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i 



naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535, z późn. zmianami); 
Naruszenie innych umów przez  Zamawiającego: Zostanie zażądana przez instytucję finansową  
spłata jakiegokolwiek istotnego zadłużenia finansowego  Zamawiającego lub innej spółki  z jego  
grupy  przed  pierwotnie  ustalonym w jakiejkolwiek  umowie  terminem wymagalności  na  skutek  
naruszenia warunków umowy lub, gdy  Zamawiający lub inna spółka z jego grupy nie dokona  
spłaty  jakiegokolwiek  istotnego zadłużenia  finansowego w terminie  jego wymagalności  lub  po  
upływie dodatkowego ustalonego terminu do zapłaty;
Orzeczenia.  Jedno lub więcej  prawomocnych orzeczeń lub decyzji  nakazujących zapłatę  kwot 
zasądzonych od  Zamawiającego lub jakiekolwiek inne orzeczenie (nie tylko dotyczące płatności  
pieniężnej)  wydane  w  stosunku  do Zamawiającego lub  dotyczące  Zamawiającego,  które 
spowoduje  lub  będzie  mogło  spowodować  według  oceny  Wykonawcy  negatywną  zmianę  w  
działalności gospodarczej, majątku, sytuacji finansowej Zamawiającego lub, które 
negatywnie  wpływa lub  mogłoby  wpłynąć  na  zgodność  z  prawem,  ważność  lub  wykonalność  
niniejszej umowy; 
Istotna Negatywna Zmiana: Nastąpi zdarzenie lub seria zdarzeń, które w uzasadnionej ocenie  
Wykonawcy  dają  podstawy  do  uznania,  że  w  istotny  sposób  zostanie  ograniczona  zdolność  
Zamawiającego do wykonywania jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy;
Pozostałe Przyczyny Postawienie w Stan Wymagalności: Zamawiający nie wykona lub nie będzie  
przestrzegał jakiegokolwiek warunku zawartego w niniejszej umowie.
Zaprzestanie  prowadzenia  działalności: Zamawiający  zaprzestanie  prowadzenia  działalności  
gospodarczej.
Wycofanie  zezwoleń: Zostaną  wycofane  lub  przestaną  obowiązywać  jakiekolwiek  zgody  i  
zezwolenia  lub  inne  licencje  umożliwiające  Zamawiającemu  wykonanie  swych  zobowiązań  
wynikających z niniejszej umowy.”
Odp: Nie. 
40. Prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:
a) danych finansowych Zamawiającego w zakresie rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu za dwa 
ostatnie lata i okres bieżący;
b) załączników do specyfikacji w wersji edytowalnej; 
c)w przypadku dopuszczenia  zabezpieczenia  w postaci  zastawu,  danych  dotyczących  sprzętu 
mającego stanowić przedmiot zastawu tj. specyfikacji  sprzętu, kopii faktur nabycia oraz umowy 
sprzedaży, protokołu odbioru jeśli istnieją;
d)  kopii  polisy  ubezpieczeniowej  sprzętu  mającego  stanowić  przedmiot  zastawu  oraz 
nieruchomości wraz z potwierdzeniem opłacenia składki;
e) w przypadku zgody na cesję z NFZ, kopii kontraktu zawartego z NFZ, mającego stanowić 



przedmiot zabezpieczenia, wraz z aneksem aktualizującym kwotę finansowania na 2014 rok.
f)  w  przypadku  zgody  na  ustanowienie  hipoteki,  wypisu  z  KW,  operatu  szacunkowego 
nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, zgodę podmiotów uprawnionych.
Odp:
a) Tak.
b) Tak.
c) Nie.
d) Nie.
e) Nie.
f) Nie.
41. Czy możliwa jest zmiana załącznika nr 1 do SIWZ polegająca na:

a)  określeniu  wartości  kontraktów  i  terminów  z  NFZ  oraz  informację  o  cesji  z  przyszłych 
kontraktów,

b) uzupełnienie treści umowy o wykaz dokumentów składanych na potrzeby Banku (w tym m.in.  
roczne sprawozdania finansowe),

c)   uzupełnienie  treści  umowy  o  zapisy  zgodne  z  Prawem  Bankowym  ,  w  tym  m.in.
 – oświadczenie o poddaniu się egzekucji,

d) wykreśleniu z treści umowy  zapisów dotyczących terminu gwarancji §7 pkt. d) – nie występuje  
w SIWZ i w transakcji,

e)  wykreśleniu  z  treści  umowy  zapisów dotyczących  zastawu rejestrowego  §5  pkt.6   –  nie 
występuje w SIWZ i w transakcji

Odp:

a)  Zamawiający posiada umowę z NFZ nr 14-00-01331-12/010/03/01/SZ – Lecznictwo szpitalne. 
Jednocześnie zastrzegamy że zabezpieczenie cesji  tej umowy będzie do wysokości kwoty umowy 
na pożyczkę.

b) Tak, Zamawiający udostępni na stronie internetowej roczne sprawozdanie finansowe.

c)  Zamawiający dopuszcza złożenie takiego oświadczenia w momencie podpisania umowy.

d) Zamawiający zmodyfikował projekt umowy. 

e) Zamawiający zmodyfikował projekt umowy. 

42. Czy istnieje możliwość złożenia oferty oprocentowania pożyczki na stopie WIBOR + marża 



(stała w całym okresie) 

Odp: Dopuszczamy oprocentowanie pożyczki na zmiennej stopie WIBOR plus  stała marża w 

całym okresie.

43. czy istnieje możliwość odstąpienia (ze względu na tajemnicę bankową) wymogu potwierdzenia 
realizacji w okresie ostatnich trzech lat udzielenia podobnej pożyczki

Odp: Tak. Zamawiający zmodyfikował SIWZ.

44. czy istnieje możliwość odstąpienia od wniesienia wadium w wysokości 20.000 zł.

Odp:  Tak. Zamawiający zmodyfikował SIWZ.

45.  czy  istnieje  możliwość   zmiany  treści  §7  umowy,  przewidziano  okoliczności  do  zmiany 
warunków umowy, które są bezprzedmiotowe do umowy pożyczki, a nie przewidziano tych które 
występują  w  praktyce  (tj.  zmiana  harmonogramu  spłaty  rat  w  okresie  trwania  pożyczki  bądź 
terminu obowiązywania umowy pożyczki).   

Odp:   Tak. Zamawiający zmodyfikował  projekt umowy.                                   

  



                                                   


