
f{p'z Narodowy Fundusz Zdrowra
Podkarpacki Oddzial Woiew6dzki w Rzeszowie

Ilzcsz6w. clnia ,lg crcr\\ ea lrlrJ r.

MI]I)IK()II

s p6l l<a z ograniczotr4

ul. l{c.jtanr 3ll b

3ll-460.lcdliczt'

od pow ictlzitlno(ci4

Dz.iala|4c na podstawie art. 152 w t.wi4r.ku 7. art.l54 us1. I ,3 uslawy z drtia 27 slcrpnta

2004 r. o 6wizrclczoniach 6picki zdrowoLncj linansclwanych zc it'ocll<<iu' plrblicznlch (L.i l)z L.

'z 2008 r. Nr 164, poz.. 1027 z' p6,,n znt.) zwanci dalo.i , /./.r/r/tl ( ola/ i-rft' ll')+

i afi. 107 $ 1 ustawy z clnia 14 czct'wca 1960 r. koclcks poslqpo\lania adninist|acYi:.rcg,, t.l

l)z.Lt. z 2013 r. , p<'t2..267 ze zm.) zwarlvln clalc'i ., Kptt " .

po rozpalrzeniu odwolania wnicsioncgo przcz MI.)l)ll(oll sprilka z l)graniczolr4

odpolvierlzialnoSci4 38-460 .Iedliczc, ul. Ilc.itana 3[lb clotyczilccgo rozstl'zygrliefr.L

posrqpowania Nr 09- l4-00034O/l{lt u/05/l /05.l3l 0.20f1.02ru 1 przcprorvadzortc!,o w tflbic

.l<onkursu ol'cr.t o uclziclar.ric iu,iadczcri opicki zclrowotncj u' toclziijtL: r'chabiLitucja lccztriez.i

w zakrcsie: Iizjotcrapia ambulatoryjna. na obszarzc porviatu 1<roinicitskicgtr

l)yrcl(tor Podkarpackicgo Oddzialu Wo.iervtitlzlticgo \aro<lo$ cglr liut'ttlttsztt

Zdro'wia w l{zcszorvio otldala odn olanic.

znak: WO.02 I 2.7 3.20 I 4. DA

W dniu 13

Wojew6dzkiego

w przcdmiocie

DECYZ.IA Nr YO NOIA

UZASAI)NII,]NI II

marca 2014 r. zostalo oglosz.onc 1.rt'zcz l)vrckkrrl l'oclkarpackicgo Oddziaiu

Narodowcgo liunduszu /.dlowia rv [lzeszortic postql]o\\'2lllic l<otlkursorre

zar'varcia um6w o udziclarric iwiaclczcri opicl<i zclttrr"oltlcl \\ rotiziuLl:

Podkarpacki Oddziat wojew(rdzki, ul. Zankowa 8, ls 032 Rzesz6w

tcl.: 17 860 41 02, fax: l7 860 42 2lJ, c-mail: sekrehrint@nfz-rzeszow.plwww.nfz.gov.pl



fchabiiitacia lccznicza w zakresic: fizjoterapia ambulatoryjna, na obszarze powiatu

1<rosnicrisk icgo nr 09- I ,f-00034tylulI I/05/1/05.131 0.208.02/01 .

W orloszcnirr r'vsl<azano obowiEzr"rjqcc rcgulacje dotycz4cc wymog6w, jakie musz4 byi

spclnionc plzcz poclmioly skiadajqcc ol-crty oraz clotyoz4cc kryteri6w occny ofert.

\\r dniu 20 narca 2014 r. .,Mcdikor" sp6lka z ograniczona odpowiedzialnoSci4 38-460 Jcdlicze,

ul. I{cjtana 3[i b , zwar.ra dalcj .,Odwolu.j4cyrn" lub ,,Oferentem", z]oZyla ofertg nr 09-14-

00034O/lttlf I/05/In5.1310.208.0z/tJ'l1210405 w przedmiotowym postgpowaniu.

Oltrta wplyngla w'lerminic. Ogrilcm na postgpowanie wplynglo 16 ofert.

I)o prz.canalizowaniu ol'crty Oclwoluj4ccgo Komisja Konkursowa powolana w celu

p|zcprowerdzcrria postgpo\/afi konkursowych rra rok 2014 i lata nastgpne w dniu 7 kwietnia

.1014 r'. u,czwala OduolLrjacego do r"Lzupclnicnia brak(rw {irrmalnych ol-erty w terminie do

lr) liuictrrir 2014 r. pocl lygorcm oclrzuccnia ol'crty. Odwoluj4oy mial prz.edlo2yt

orluiadczcnic o kontynuaoji obowiqzkowego ubezpieczenia OC w przypadku zawarcia umowy

oraz oSwiadczcnic, Zc bgdzic samoclziclnic wykonywal umowg bez zlecania podwykonawcom

udziclania Swiadczcri bgdilcych przcdmiotom umowy. Ponadto Oferent mial uzupclni6 ofertg

o poclpisy kaZdcj strony ofcrty przcz osoby uprawnione do rcprezentowania oraz opatrzyi

krr lc jnyrn i nunrcrlrnijc.j strr rny

()iircnt uzrrnc.lnil br:rki nskazarrc r,r"*czwaniu w wyznaczonvm terminie.

l)oclatkowo, na rvniosck Komisji Konkursowcj, zlo2yl w dniu 2 maja 2014 r.

Lrir.i iiirlczcrric dotyr:zi1cc oclporvicdzi na pytani0 ankictowc l.4.l.I ,.Czy o.fbrent zapewnia

lt :L,t(l:(ni( )1,1l\1ot'z(ilq(.:c inrytul:ot'ie p0/e e le klromagnetyczne utysokiej czgskttliwo,{ci -
tr ntiejscu / olaz oSrviadczcnic dotyczqcc czasu pracy magislra fizjoterapii.

Komisja Konhursorva w dniu 7 maja 2014 r. dz.ialaj4c na podstawie oSwiadczcri Ofcrcnta

r'r,plou.atlzita zuriauy, r,r' ol'crcic rr zakrcsic harmonogranru pracy pcrsonelu wskazanego

r.r o(wiadczcniu OfcrcnLa.

l)o roz-poznaniu ofcrt w czq5ci jawnej Komisja Konkursowa uznala, 2e oferta

Od''wrlr"rjilccgo spclnia warunki formalnc i nie podlcga odrzuceniu. Ofertg zakwalifikowano do

czq(ci nicjarvncj postqpowania. Komisja Konkursowa dokonala oceny wszystkich zlo2onych

o lcrt r,r'ccllrrg kr1,te ririr,i', okrcilonych z, 7,arz,4dzcniu nr 3/20I 4/DSO L Prcz"esa Narodowego

liLrntlLLszrr 7'.clror,r'ia t. dnia 23 stycznia 2014 r, w sprawic okre6lenia kryteri6w oceny ofert

r,r' postgporviLuiu vv spralvic zawarcia urnowy o udziclcnie Swiadczen opieki zdrowotnej

\7.C /,11r ).



Ncgocjacje z oferentami odbywaly siq z uwzglgcln ienir:m potcncjalu rv1-kazancgo

w ol'ercie i z.asad propoz.ycji linansowych dla ol'crcntriw prz1,lct1'crh rv uchrvalc Korrisii

Konkursowcj z dnia 12 maja 2014 t. zgodncj z arl. 134 ust. I uslarul'. kt6ry obliguic \l'l. tlo

zapewnienia r6wnego trakto*.ania wszystkich $wiatlczcnioclarvcr'rrv ubicgaiacl'ch si'-' r, iiir'. i.r r ie

umo\.vy o udzielanic Svr,iadczeri opicki zdrowotncj i prowiidzcnia postcl'olariir rt .,rrirsttlr

grvarantuj 4cy zachowzuri c r-rczoi rve.j ko nk r.rrcnc. j i.

W dniu 15 rnaja 2014 r. l(omisja Konkursowa przcpt'orvaclzila z Oclu'olr.rjqe ; nr

negocjacje w sprawie ustalcnia liczby i ccny $wjadczeri opichi zdrowotncj. Odzr'vie rcicd )cn icrtt

dokonanych uslalei jest protoktll kohoowy z ncgocjacji podpisany przcz Olcrcrrta i Konrrslq

Konkursow4.

Po zakonczcniu ncgoc"jacji zc wszystkimi olblcnLami w clalsztj czq(ci lrostqlrotrrLnia

Komisja Konkursowa sporz4dzila rankitrg korioowy w stosunku do u'szr stkich olc'rt- klir c rric

zostaly odrzuconc .

Oferty zostaiy uszeregowane w kolcjnoSci wynikaj4ccj z l4cz,t'tci Iiczbt purtkttil occnl

z uwzglgdnienicm wynik6r,r, negocjacji. Na usytlrowanie w I'ankilrgr'r kotictlrt,v-nl miala rticc

wplyw wynegocjowana cena, iak rciwnic2 wszystkic krytcria ntcccn<trvc.

Ilanking koricowy z 15 maja 2014 r.
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W dniu l5 rnaja 2014 r. przcdmiotowc postqpowanic zostalo rozstzygnigte,

a oglloszcr.ric o rozstlzygnigciu uhazalo sig na stronie internctowej I'odkarpackiego Oddzialu

Woicw6dzkicgo Narodowcgo liundr"rszu Zdrowia oraz zostato wywieszone na tablicy ogloszeri

w jcgo sicdzibie.

O1crta Odwoluj4ocgo zosLala wyblana do zawarcia umowy.

W dniu 20 r'naja 2014 r. Odwolujqcy zloiryl do Dyrcktora POW NIrZ odwolanie od

r', r z*tIzv!:n icc ia prrcdnli()t\)\ cgo postqpOwania.

Odr :otanic zostalo zloZonc rv terminie.

W zl<rzonym piSmic Odwolr"rjqcy T.wraca siq z proSb4 o ponowne rozpatrzenie oferty.

/.danicm Odu<rluj4ocgo:,,Otrzymanie niZszego kontraktu moze spowodowat wydlu2onq

kolaikg oczektjqcych nu zahiegi rahabilitucyjne i zmniejszenie liczby przyjmowanych

ltcrc jenl6w. Niewyklttczona mo1e byt takZe redukcja etakiw". Odwoluj4cy informuje, i2

przyznanie nizszego kontraktu ni/ obecnic obowi4zuj4cy wynika z omylkowo podanego czasu

lrracy [rz. j otcrapcttt6tv,, 2 5 gotlz i n zam ias t 3 7. 5 5 go clz i n ".

l)r'zccl nrzpatlzcnicm oclwolania l)yrcktor I)odkarpackicgo Oddzialu Wojew6dzkiego

\arod()\'vcp,o lilrnduszrL Zdror,via rv l{zcszowic pismcm z dnia 26 mala 2014 t., znak:

\\(1.().111.71.2()1.1.1)A" poinlirrnrorval Oclw<lir"Li4ocgo o przyslugui4cym mu zgodnie z art. 10

\ 1 l.-pa. plau'ic clo cz),nnogo udzialr"r w ka2dym staclium postgpowania, a przed wydaniem

dccvz-ji przcz Dl,rcktora POW NIiZ w Ilzeszowic w przedmiotowej sprawie o mozliwoSci

w,v-powiedzcnia sig co do zcbranycl'l dowod6w i material6w oraz zgloszonych L4dait. Ponadto

po\r/)/Zszym pismcm poinlbrmowal wszystkie strony poslqpowania o mo2liwoSci z kozystania

z r.rprawnicri o kt6rym mowawalt. l0$ I Kpa.

Odr.roluj4cy skorzysta{ z- prawa wgl4du do akt.jcdnakZe nie wni<lsl nic nowego do treSci

odr.volania.

\{ajqc cakrii pol','v2szcgo na uwadzc Dyrektor Podkarpackiego Oddzialu

\\irr;crr ridzk ic.to \aroclow,cgo I:unduszu /.drowia w Rzeszowie z.wa?.yl, ao nastgpuje:

Odu,olanic nic zzrsluguj c na r-Lwzglgdnienie.
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Organ przeanalizowal prawidlowo$i provvadzoncgo pt-tc/. Komisic' Kotrk'-ilsotril

postgpowania nie dopatru.j4c siq Zadnych uchybicri. \alcl1' zaznaczvc. rc- I)r'rci.tot OJtlzr:rlir

r0zptrznajqcy or.lw0lanic nic pr()wltlzi ptlrrour:ie p()stgl)()$ iir) iil rr spr':tiri,. z:tiuttti:, trt:ti,rt

o r.rdzielanie iwiadczefi opicki zdrowotncj, leoz rozpozna.ic spra\\c w otlnicsitnirt tiir

konkretnego podmiotu i konkrotnyr:h czyltuoSci. Nic powicla raLcttl czlllll\)iel

zarczcrwowanych przcz ustarvq dla kornisii powolanoj przcz I)1'rcktora Oddzialu. l)r'tcliLor'

Oddziahr bada czy rozstrzygnigcic postgpowani0 dokonanc plzcz homislq zoslalo nrrcligtc

z naruszcniem zasacl postepowanta t cz.y wskulck tcgo doszlo clo nirrLtszcuia intcrcsu pra*rtclLtr

Odwolr.rj4cego w rozumicniu art. 152 Llst. 1 oraz arl. 134 r"tsl. 1 r.Lstan'1 .

Rozpatn ljEc przedmiotowc odwota:rie od:'ozstfzygniqcia postgpo$rutia J<ottl<tLtsttirt'i\r

I)yrektor POW Nl:Z poclclal szczcg<ikrwc' j analizic uratcriul clorr odttrr v splltLr r . .-..

w konscklvclrc.ji umolliwilo clokclnanic pclncj lionlroli pran'idlorroici przcprorr'tt'"lzL:trirt

zaskarZonego postepowania konkursowcgo.

Na matcrial dowodow'y skladalq sig:

L wszystkie ofcrty zloZone w przcdmiotowym postqpowanitt konkttt-sorvyrn'

2. dokumenty wytworzonc przcz Komisjq Konkttrsow4 w przcdnliotorv.v.'-'m DostqpowanlLl

konkursowym,

3. dokumenty. pisma, o5wiadczcnia skladanc przcz ol'crcnttiw w'odporvicdzi tt.t ttczurtrtirt

do uzupclnienia brak6w lbrrnalnych,

4. qyja6nienia sklada:rc przcz olcrcnt(i!v (u, oclpor.vicclzi nit rt'czrrrtttirt liotttt:rlt

konkulsorvej).

5. zlo2onc protesty,

Komisja Konkursowa zgoclnie z obowi4zr,r j4cymi plzcpisarnr clohottala ooen) olctl).

bior4c pod uwagg kryteria nicccnowo: oi4gb$i, jakoSc i clostgpnoiil oraz kr-r'tcritLrn cctl)'.

Oslateczn4 ilo56 pr"rnkt6w stanowila surna pr"rnl<t<iw uzyskanych za poszczeg6lnc 1<rytcria. Ilo(c

uzyskanych punkt6w wplywala z kolci nra kolcjnoSi rankingo$21 wszvstkich o1'crL.

Odwoluj4cy inlbrmujc, 2c omylkowo poclal tygoclniouY cz.ls pracY llTiolcrapcL ri( )\\ -

krritszy niZ bgdzie tego rvymagzr6 od 2 lipca 2014 r'. alt. 214 ustau,v z drria l5 l'11ic1nix li)l I r

o dzialalloSci leczniczc.i. Podnosi. 2e skutkicrrr niZszcllo kotttraktu rtro2c bvc wrtllLiTtt.tiu

kolejki oczckuj4cych na zabiegi rchabilitacyinc i zmnicjszcnic plzy' jmos,arrl'ch pacjcrrtorr.

Ponadto nic wyklucza koniecznoSci redukcji etat6w zalrudllioncgo pcrstlnclu.

Maj4c na uw.adze fakt, iZ Odwoluj4cy zgo<lnic 7.c zlolonym oirviadczctricnr Olcrcrrta

stanowiacym zal4cznrk Nr 2 do 7.arz4dr.cnia \r .5712013/DSO/. I't'c't.csa Nanxiowr:go



l;r:nrluszr.r Zdrou'ia t. tlnia 2 paldzicrnika 201 ll r. w sprawic warunk6w postgpowanra

doil cz4c1"ch zar.vicraniii urnrir.r,' o uclziclanic Swiaclczcri opicki zdrowotnc"j (ze 'zm.) zapoznal sig

z rarr-rnl<auri vn'r'magzurvmi od (wiadozcn iodawc6w oraz ktyterium occny ofefi, kt6rc byly

.jcrlnahonc dLa u'szyslkich podmiotci"v bior4cych udzial w poslgpowaniu a ponadto

ur,rzg.lcdniaj:1c iirhl. 7c jcsL riieloictninr S * iadczcniodawc4 realizuj4cym Swiadczenra

n:lrabilitacjr lcczniczc'j nalczv r.rznai. w pclni zt{awal sobic sprawg z dokonywanych przez

srcbic czr'nnoici r skladanych o(wiaclczcri. OIcrty maj4 lbrmg oSrviadr:zef i za ich

p lrrrrllort,osc odpor,,'iada olcrertL. \rriuclrzcttiotlurrca sklrclalj4c olcrtg poclpisr.rje j4 Swiadomie

i bicrzc u' pclni oclporvicclzialnoSi za clanc w nicj zawat'lc. Komisja Konkursowa maj4c

l)ouvlszc nar Lnr,adzc uzlala. it, skoro ol'crta clotyczy udzielania Swiadczeri od 1 lipca 2014 r. to

Odrolu.i4c; r:wzgigdr-ril zmianq przcpiscirv. .jcdnakle r.antierz.al zalrudni6 personel w niepelnym

wvlrlarzc ctato$'ym tj. 25 godzin a nic 37.55 godzin tygodnrowo.

Ncgocjacjc z olircntami odbywalv siq z urvzglgdrricnicrn potcncjaiu wykazanego

r, ol'crcic. Odwoluj:1c1' w dnir.r l5 ntala 2014 r. podpisal protok<il koncowy negocjacji

zarvicrariilcv ostatocznc stanowiska stron ustalclne rv procesie ncgocjac.ji. Propozycje Komisji

Koniiurso*ej sir zbicZnc z propozycjanri Odwoluj4ccgo w iloSci i wartoSci przedmiotu

ncgociacji. \\ obcr: tctro za n icrLzasadn iorrc nalc2y uzna6 odwolvwanie sig od wynegocjowanej

rrn:toici kontraktr-r rv sytuacji gdy strony zgodnic podpisaly protok6l koicowy negocjacji.

\\' irnr micjscu nalc ty t.az.nacz.vd.2c l:lk1 posiaclania umowy z NliZ nie gwarantuje iz

ilor\ chcr:iso\\) 6rviadczcn joclanca LLzl,slia w wyniku przcpror,vadzoncgo nowego postgpowania

Lilr.ro\\ c r1a pozionr ic umor'r'y clolvchczasowcj.

(-clcm postgpolvauia konkursowcgo o zawarcic um6w o udzielanie Swiadczeri opieki

ztlr orlolr.rci jcst .iak nnjLcpszc zabczpicczcnic dostgpnoSoi do nich pacjentom na danym tercnie.

\arodoi,r'J lrLrnciuszr,r Zclrorvia liicrr-rjc siq irrtcrcsem pacjcrrta a nic intcrcsem podmiotu

slil:rrlu jucc.l.o olcrtg^ gdi'z u\\aZit. zc skladiil4c.j4 ol'crcnt uwzglgclnil caly sw6j potcncjal jakim

dvsponr,rjc. l)latcuo tc:i zalzrrt Oclu,oluj4ccgo clotycz4cy moZLiwoSci wydlu2enia kolejki

oczckrLj:1c1ch i zmnic jszcnia liczby przy.jmow.tnych pr'/.e7. nicgo pacjcnl6w, jest chybiony.

\aLc11, podlircilic. 2c klvota pr /.c/.iac7l\nLt na zakonlraktowanic Swiadczef w przedmiotowym

l.oirhursic olcrt zostala Lozdvsp{rnowanrr z uwzgJqdnicnic:n zapervnicnia .jak najwigkszej

doslcpnoici clo Su,iadczcri dla irviadczcn iobiorcciw z pou'iatu kroSnicriskicgo.

l)r'rcktol I'OW \]rZ zbadal rvszystkic okolicznoSci istotnc dla pr.awidlowego i pehego

torstrz\ {rni!^cia spl'a\\J\i orit;/ dol<otral occnv clowod<iw z uwzglgdr.ricniern wszystkich twierdzcfr



i zarzulow Odwoiuj4ccgo. W spos6b jcdnoznaczny' ustalil.

.j erkichkol wi ck przepisc'rrv plawa,

Nalc2l stwiclclzii. Zc postgpolr,anrc byb prowadzonc przcz I(t.rrnisig Kortkursou'a

zgodnia z obor.r'i4zu j4cymi przcpisami prawa, w spos6b gwarant-uj4cy' zachorvanic ttcze irrej

konkuroncji, Dokonala ona oceny zloZonyclr ol'cr1 rv oparciu o .jcclrrolitc dla vvszystl<icl.r

kryteria, nic narusza.j4c w toku postgpo$,ania konkulsowcgo .jcgo zasacl okrcdlon;'ch w Ltsl;trr ie.

aktach wykona*.czych wyclanych na jcj podstawie <>rat zzt'zllclzcniach wvciany"ch ptzcz l)rczcsa

\arodowcgrl Furtduszu Zdlou iit.

13iorilc pocl LlwagQ po$yzszo nalcly strvicrtLzic. zc lric zoslal r.lalusr()r1\ \\ /lt|.lrl sr.)si)l)

intcrcs prawny Odwolujqccgo. W trakcic postgllowarlia zapcrvniotto r(iH'llc Iritii to\\ ilr',lc

Swiadczeniodawc6w, niczmicnno{i warunk6w, kttilc podlcgrrj4 occnic rv toliu postglttrr.r auta

orzrz przestrzeganic okrcSlonych w ogioszcniu procedur.

Wobec powy2szcgo orzcczono jak w sentcncji.

Pouczcnic

Na podstawie art. 154 us1.4 ustawy r. dnia 27 siclpnia 2004r. o iwiitclczcn iircit oPitlii

zdrowotncj linansowanycl, zc (rodl<<ir.v publicznyc)r (t.j. l)2. tj. z 2008 r. Irr l(r,l poz. l0ll
z poi,n. z.m.) od ninicjszej decyzji przyslugujc wniosck () l)()n()\\nc tozyralt'ucttic s1trltr.rl.

Wniosek sklada siq do l)yrcktora l)odkarpackicgo OddziahL Wojov<idzkicgo \atoclotrc-go

liunduszlr Zdlowia ul. Zamkowa 8, 35-032 lizosztiw w tcnninic 7 drri otl titria ottzl,tttrttri.i

decyzji.

OtrzymLli4:

l. Ccnlrum Lcczenia It6lu iOdnorl).Iliologicznci l;lZJOi\'llil)-Sl'n ClllrSLIK.lOA\\,^- Ihrl\ri: i9. ili-lJ() K!(rsr:{):

2. MEDIKOII sp6lka z og|iLniczonil odponicdzialnotuiq. Itcitun -lltb. l8 1(t() letliiezc:

3. Sarnodziclny I'ubliczny (;lnirn)'Zaklad Opicki Zclro$otncj. Dwofska I'1. i8-130 N'iicjscc l)iilslo\rc:
,1. \4ikolajczyli Krysllna (iirbiuct llchahiliiitcli l,cczniczei. l'arko\!rr 8/23.:ll''120 l(ofc/\iriL.

nic rloszkl do naluszcn ia



. / lrorrL sflilkr 7 og:iuicroiriL {rtiprrliL:tlt iitlno(ciit. ( holkLirvl.a ll0- llJ-'1i11 ( hotlirirrka:
. l). . .,:.r.... ,: i{ ik.1.r{r \\,',. ,/,'\,J
'(i,\ll:\:'llll.lOll.lt.\lJIl(;l.Al)\.'SZlt,\l)OSl.Aur-Zrqcinl.ukirsic\liczalS.

iS- 100 lifosno:
l{ ( r'Jro\!:sl(o l{turar(l\\, S A. Zrlroiorvr'lll. -ltl-,1lll Rymau6\\ Zd16j:
1r \icIrblltzrrr Znl(1a.1 Opr.lii Trlrorolrc 'ltliVllA' Violcltr l]rlk. I)arlio\!a 5.3IJ'450 I)lJl(l,A:
l0 \ir|irr)l:c/r\ /aklrrrl OpicklZ(i:o\\01rcj \4lll)l(A-l 1]calNMirlgorzata.lufczak-Malino\!sk.l,azLrrowal8l/87.01-479

\\'a: srl\\ ll:

L sirirotl,/:.i:r) l)uir.ic;,:r\ (i:lliirnJ laklir(l ( 
'Iirkl ZLlr,,\\('rr!l \ Il\ mrn(r\\ic. Itilsudskicgo 2. 3ll-480 llyman6w:

2 \ l\ r\ SDoikir / o.o.. Siorracka ll. ilJ-,|5(l l)Lrkla:
l:l liorl0(l(filciir l,wiiizi((j\r Zilwodow\ch (i(ifuict$,a \\ l)olscc. l)l (lrur'r\raldzki ll-10,.10-127 Katowice;
l4 ( 1.\lltt,\,1 ZI)liOWlA lrl,l{OMl:l) Sp z o.o.. StrszicrL 3.313-400 Krosno:
15. Sanrotlziclrri'l)Lrblicznr (lnrirrr_r'Zakled Opiclti Zdro\\otncj w.lcdliczu. IIiALjCljllAl.38-460.llrDl,lCZI',:
().,\:ir.


