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informacja na stronę internetową

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy

Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2164  ze  zm.),  zwanej  dalej  „uPzp”na

„świadczenie  usług  w  zakresie  napraw  bieżących  oraz  obsług  technicznych  w  służbowym

sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie”

Na podstawie art. 38 ust. 2 uPzp Zamawiający przekazuje pytania do siwz, które wpłynęło do Zamawiającego w

dniu 14.06.2017r. wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1: 

Zgodnie  z  SIWZ  zakres  usługi  wykonawcy  obejmuje  naprawę  bieżącą  oraz  obsługę  techniczną  sprzętu

transportowego Zamawiającego, przy czym części zamienne oraz materiały eksploatacyjne służące do naprawy

sprzętu transportowego niezbędne do realizacji usługi będą zapewniane przez Zamawiającego po uzgodnieniu

szczegółów z Wykonawcą. Z powyższych zapisów wynika, że Wykonawca realizuje zamówienie z materiałów

dostarczonych  przez  Zamawiającego.  Jednocześnie   Wykonawca  ma  obowiązek  udzielić  co  najmniej  12-

miesięcznej  gwarancji  na  wykonaną  usługę,  przy czym  szczegółowe  wymagania  w tym zakresie  zawierają

wzory umów. Z wzoru umowy dla części od 3-12 wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się w przypadku uznania

reklamacji wymienić wadliwy materiał eksploatacyjny (część zamienną) no nowy/nową wolny/wolną od wad na

swój koszt (§ 6 ust. 4), a odmowa uznania reklamacji  przez Wykonawcę może nastąpić tylko w przypadku

uszkodzenia z winy Zmawiającego części zamiennych (materiałów eksploatacyjnych) użytych  do wykonania

usługi (§ 6 ust. 5). Umowa nie przewiduje rozróżnienia odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy na wady,

których  przyczyna  leży  w  niewłaściwym  wykonaniu  usługi,  oraz  na  wadliwości  użytych  materiałów.  Z

powyższego wynika, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną nie tylko w zakresie wykonanych

czynności,  ale również za wady części, mimo że sam ich nie dostarcza – niezależnie bowiem od przyczyny

niedoprowadzenia pojazdu do właściwej sprawności, Wykonawca w ramach gwarancji będzie miał obowiązek

ponieść koszt materiałów potrzebnych do osiągnięcia takiego rezultatu, z wyjątkiem sytuacji, kiedy za wadę

materiałów winę ponosi Zamawiający. Jednocześnie brak jest zapisu o tym, że jeżeli dla realizacji reklamacji

wymagane jest dostarczenie części, to termin realizacji reklamacji biegnie od momentu ich dostarczenia. 

Proszę o potwierdzenie, czy jest to właściwa interpretacja zakresu odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy.

Zdaniem Wykonawcy, nie powinien być on obciążony ryzykiem wadliwości materiałów użytych do naprawy lub

obsługi technicznej pojazdów, zwłaszcza że – ponieważ  materiałów dostarcza Zamawiający – to Wykonawcy

nie  przysługiwałoby  roszczenie  zwrotne  do  tego  podmiotu,  od  którego  materiały  te  pochodzą

(sprzedawcy/producenta),  ponieważ nie łączy go z nim żaden stosunek prawny.  Dlatego też – w przypadku

potwierdzenia prawidłowości powyższej interpretacji – Wykonawca proponuje wprowadzenie do wzoru umowy

dla części od 3-12 następujących zmian:



§ 6

Gwarancja i reklamacja na wykonaną usługę

4. Wykonawca zobowiązuje się w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych rozpatrzyć złożoną reklamację,

przesłać  w formie  pisemnej  jej  wynik,  a  w  przypadku  jej  uznania  wykonać  usługę  ponownie  w  sposób

niewadliwy. Jeżeli na skutek wadliwego wykonania usługi, części dostarczone przez Zamawiającego stały się

niezdatne  do  użytku,  Wykonawca  ma  obowiązek  dostarczyć  nowych  części  na  własny  koszt.  Jeżeli  do

wykonana usługi w ramach gwarancji konieczne jest dostarczenie części – termin na realizację gwarancji

biegnie od ich dostarczenia.  

5. Odmowa uznania reklamacji przez Wykonawcę może nastąpić tylko w przypadku:

a)  uszkodzenia  z  winy  Zamawiającego  części  zamiennych  (materiałów  eksploatacyjnych)  użytych  do

wykonania usługi,

b)  stwierdzenia,  że  przyczyna  nieprawidłowości  tkwi  w  wadliwości  dostarczonych  przez  Zamawiającego

części; w takim przypadku Zamawiający będzie dochodził roszczeń od sprzedawcy lub producenta. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że modyfikacji ulegają załączniki nr 8.1, 8.2 oraz 8.3 do siwz

w §6 ust. 4 i 5

Pytanie 2: 

Zgodnie z SIWZ części  zamienne oraz materiały eksploatacyjne służące do naprawy sprzętu transportowego

niezbędne  do  realizacji  usługi  będą  zapewniane   przez  Zamawiającego  po  uzgodnieniu  szczegółów  z

Wykonawcą. Czy zakres uzgodnienia dotyczy jedynie uzyskania przez Zamawiającego dokładnych parametrów

na części i materiały, które Zamawiający będzie zawsze dostarczał we własnym zakresie, czy też Zamawiający

dopuszcza możliwość, aby w ramach ww. uzgodnienia powierzyć Wykonawcy uzyskanie niezbędnych części i

materiałów  na  koszt  Zamawiającego.  Która  z  interpretacji  jest  prawidłowa? Jeżeli  Zamawiający  dopuszcza

możliwość,  aby  powierzyć  Wykonawcy  uzyskanie  części  i  materiałów  na  koszt  Zamawiającego,  zdaniem

Wykonawcy  powinno  to  znaleźć  odzwierciedlenie  we  wzorze  umowy  ze  wskazaniem  odrębnego  sposobu

rozliczeń z tego tytułu, ponieważ określona w umowie wartość zamówienia dotyczy tylko i wyłącznie kosztów

usług a nie części i materiałów koniecznych do ich wykonania. 

Odpowiedź: 

W  odpowiedzi  na  pytanie  Zamawiający  informuje,  że  postanowienia  umowy  nie  ulegają  zmianie,  tj.

Zamawiający  pozostaje  stroną  umowy  odpowiedzialną  za  dostarczenie  części  zamiennych  niezbędnych  do

naprawy środka transportu.

Pytanie 3: 

Zgodnie z SIWZ części  zamienne oraz materiały eksploatacyjne służące do naprawy sprzętu transportowego

niezbędne  do  realizacji  usługi  będą  zapewniane   przez  Zamawiającego  po  uzgodnieniu  szczegółów  z

Wykonawcą. Czy zakres uzgodnienia dotyczy jedynie uzyskania przez Zamawiającego dokładnych parametrów

na części i materiały, które Zamawiający będzie zawsze dostarczał we własnym zakresie, czy też Zamawiający

dopuszcza możliwość, aby w ramach ww. uzgodnienia powierzyć Wykonawcy uzyskanie niezbędnych części i



materiałów  na  koszt  Zamawiającego.  Która  z  interpretacji  jest  prawidłowa? Jeżeli  Zamawiający  dopuszcza

możliwość,  aby  powierzyć  Wykonawcy  uzyskanie  części  i  materiałów  na  koszt  Zamawiającego,  zdaniem

Wykonawcy  powinno  to  znaleźć  odzwierciedlenie  we  wzorze  umowy  ze  wskazaniem  odrębnego  sposobu

rozliczeń z tego tytułu, ponieważ określona w umowie wartość zamówienia dotyczy tylko i wyłącznie kosztów

usług a nie części i materiałów koniecznych do ich wykonania. Wykonawca proponuje, aby w § 3 wzoru umowy

dla części 3-12 wprowadzić następujące zmiany:

§ 3

2.Wykonanie usługi dla każdego sprzętu transportowego będzie odbywało się wg następujących zasad:

4)  Wykonawca  zobowiązany  jest  dokonać  precyzyjnej  diagnozy  i  weryfikacji  dostarczonego  sprzętu

transportowego  w  zakresie  wskazanym  w  zleceniu  w  ciągu  1  dnia  roboczego  licząc  od  następnego  dnia

roboczego od podstawienia sprzętu transportowego do naprawy i przesyłać do akceptacji kosztorys naprawy na

adres  e-mail:  ……………………………………...  lub  fax  …………………………………………..  Zamawiający

dokona w ciągu 1 dnia roboczego weryfikacji sporządzonego kosztorysu i powiadomi o wynikach tej weryfikacji

Wykonawcę.

Powyższa  zmiana  służy  doprecyzowaniu,  że  po  weryfikacji  kosztorysu  Zamawiający  ma  dokonać  jego

jednoznacznego zatwierdzenia (jeżeli nie wprowadza w nim zmian w trybie § 3 ust. 2 pkt 7),  aby nie było

wątpliwości, kiedy kosztorys staje się ostateczny, a tym samym od kiedy biegnie okres na wykonanie usługi

przez Wykonawcę, chyba że Zamawiający potwierdzi, że w taki sposób należy intepretować przyjęty we wzorze

umowy dotychczasowy zapis.

8) W przypadku ujawnienia innych uszkodzeń i niesprawności nie objętych zleceniem Wykonawca przesyła na

dane  wskazane  w  §  3  ust.  2,  pkt  4),  dodatkowy  kosztorys  naprawy  ze  wskazaniem  zwiększonego  zakresu

naprawy. W takim wypadku termin wykonania usługi, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, biegnie od momentu

zatwierdzenia wszystkich kosztorysów i dostarczenia przez Zamawiającego wszystkich części  niezbędnych do

wykonania usługi. 

Aktualny zapis umowy zawiera odesłanie tylko do § 3 ust. 2 pkt 4 umowy – co według Wykonawcy należy

rozumieć w ten sposób, że Wykonawca w terminie 1 dnia roboczego ma obowiązek dokonać ustalenia pełnego

zakresu usługi, w tym również czy istnieje konieczność wykonania czynności nieobjętych zleceniem. Proszę o

wskazanie,  czy taka interpretacja jest prawidłowa? Jeżeli tak,  to zdaniem Wykonawcy może się zdarzyć,  że

dopiero  w  trakcie  wykonywania  usługi  według  pierwotnego  zlecenia  okaże  się,  że  zachodzi  konieczność

wykonania dodatkowych czynności wykraczających poza jego zakres, i niejednokrotnie może dojść do sytuacji,

że wykonanie usługi w pierwotnym zakresie będzie uzależnione od wykonania dodatkowych prac. Powyższa

zmiana służy doprecyzowaniu terminu wykonania usługi przez Wykonawcę.

9) W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 8, wraz z zatwierdzeniem kosztorysu  Zamawiający wystawi

dodatkowe zlecenie wykonania usługi na ujawnione uszkodzenia i niesprawności nieobjęte pierwszym zleceniem,

z uwzględnieniem zmian zakresu i sposobu naprawy sprzętu transportowego.

Powyższa  zmiana  służy  doprecyzowaniu,  na  jakiej  podstawie  Wykonawca  realizuje  usługę  nieobjętą

pierwotnym  zleceniem  –  bowiem  termin  wykonania  usługi  biegnie  od  zatwierdzenia  kosztorysu  (w  tym

dodatkowego), dlatego najpóźniej w tym momencie Wykonawca powinien dysponować dodatkowym zleceniem,

chyba  że Zamawiający  potwierdzi,  że Wykonawca może przystąpić  do wykonania  usługi  w oparciu  o sam

zatwierdzony kosztorys niezależnie od otrzymania dodatkowego zlecenia.



10) W przypadku gdy Zamawiający wprowadzi zmiany w kosztorysie, Wykonawca zobowiązuje się do przesłania

na dane  wskazane  w §  3  ust.  2,  pkt  4),  ostatecznego  kosztorysu  wykonania  usługi  zgodnego  ze  zleceniem

pierwotnym  oraz  ze  zleceniami  dodatkowymi  z  uwzględnieniem  informacji  o  zmianach  zakresu  i  sposobu

naprawy sprzętu transportowego przekazanego przez pracowników Wydziału Transportu KWP w Szczecinie.

Zdanie ostatnie § 3 ust. 2 pkt 4 stosuje się odpowiednio. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że wprowadzone przez

Zamawiającego zmiany wpływają na bezpieczeństwo użytkowania sprzętu transportowego, albo są niewskazane

ze  względu  na  cel  usługi,  przysyłając  ostateczny  kosztorys,  zawiadamia  o  tym  fakcie  Zamawiającego.

Zatwierdzenie ostatecznego kosztorysu jest równoznaczne z powierzeniem wykonania usługi według wskazówek

Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonania usługi według

wprowadzonych  przez  Zamawiającego  do  kosztorysu  zmian,  chyba  że  są  one  następstwem  nienależytego

wykonania usługi przez Wykonawcę. 

Powyższa zmiana służy doprecyzowaniu, że po otrzymaniu ostatecznego kosztorysu Zamawiający również ma

dokonać jego jednoznacznego zatwierdzenia,  aby nie było wątpliwości, kiedy kosztorys staje się ostateczny, a

tym samym od kiedy biegnie okres na wykonanie usługi przez Wykonawcę, chyba że Zamawiający potwierdzi,

że w taki sposób należy intepretować przyjęty we wzorze umowy dotychczasowy zapis.

Zamawiający może dokonywać zmian w kosztorysie,  przy czym kwestia,  czy te  zmiany są technologicznie

wskazane, czy mogą wpłynąć na rezultat usługi oraz na bezpieczeństwo sprzętu, może być między stronami

sporna, a Wykonawca nie ma możliwości zajęcia w tym przedmiocie stanowiska, gdyż jego obowiązkiem jest

jedynie  sporządzenie  kosztorysu  zmodyfikowanego o wprowadzone przez  Zamawiającego zmiany.  Zdaniem

Wykonawcy,  jeśli  uprzedzi on o tym fakcie  Zamawiającego,  a ten będzie domagał  się  wykonania usługi  w

zmodyfikowanej przez siebie formie, to Wykonawca nie może ponosić z tego tytułu konsekwencji (art. 641 § 2

K.c.).

18) Części zamienne oraz materiały eksploatacyjne służące do naprawy sprzętu transportowego niezbędne do

realizacji usługi będą zapewniane przez Zamawiającego po uzgodnieniu szczegółów z Wykonawcą. Jeżeli po

zbadaniu materiałów lub części Wykonawca stwierdzi ich nieprzydatność do wykonania usługi, zawiadamia o

tym  Zamawiającego  w  terminie  …  dni  roboczych  od  daty  ich  dostarczenia.  W  takim  przypadku  termin

wykonania usługi, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, nie rozpoczyna biegu.  

Ze  względu  na  bardzo  szeroką  ofertę  części  mechanicznych,  z  praktyki  Wykonawcy  wiadomo,  że  mimo

określenia właściwych parametrów dla danej części lub materiału, dopiero bezpośrednie zapoznanie się z nimi

pozwala ocenić ich nieprzydatność do wykonania usługi.  Powyższa zmiana ma na celu doprecyzowanie,  od

kiedy w takiej sytuacji biegnie termin na wykonanie usługi, chyba że Zamawiający potwierdzi, że w taki sposób

należy intepretować przyjęty we wzorze umowy dotychczasowy zapis.

dodać punkt 20 w następującym brzmieniu: 

20)  w  przypadku  stwierdzenia,  że  wykonanie  usługi  według  zlecenia  w  środku  transportowym  objętym

gwarancją  spowoduje  utratę  gwarancji,  w  terminie  o  którym mowa w  §  3  ust.  2  pkt  4,  Wykonawca,  nie

sporządzając kosztorysu, zawiadamia o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający w terminie 1 dnia roboczego

od otrzymania  zawiadomienia poleca  kontynuowanie  usługi  według  pierwotnego zlecenia,  albo  rezygnuje  z

naprawy. W przypadku polecenia kontynuowania usługi, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę

gwarancji. 

Zgodnie  z  SIWZ  w  przypadku  napraw  środka  transportu  objętego  gwarancją,  dopuszczalne  są  tylko  takie

naprawy,  które nie podlegają tej  gwarancji  lub nie spowodują jej  utraty,  przy czym nie przewidziano trybu

postepowania w przypadku stwierdzenia takiej okoliczności przez Wykonawcę po otrzymaniu zlecenia naprawy.



Powyższa zmiana ma na celu doprecyzowanie tej kwestii. Jednocześnie, zdaniem Wykonawcy, jeśli uprzedzi on

o tym fakcie Zamawiającego, a ten będzie domagał się wykonania usługi w zleconym zakresie, to Wykonawca

nie może ponosić z tego tytułu konsekwencji (art. 641 § 2 K.c.).

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że modyfikacji ulegają załączniki nr 8.1 i 8.2 do siwz w §3

ust. 2 pkt 4, 8, 9, 18 ponadto dodany zostaje punkt 20. W załączniku nr 8.3 do siwz modyfikacji ulega §3 ust. 2

pkt 4, 8, 9, 19 ponadto dodany zostaje punkt 21. W opisie przedmiotu zamówienia siwz modyfikacji ulegają

punkty 4, 18, 23, 25, ponadto dodany zostaje punkt 36.

Pytanie 4: 

W § 8 wzoru umowy dla części 3-12 przewidziano odszkodowanie w formie kar umownych: 
- w ust. 1 pkt 4 z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 1 i 2,

podczas gdy w umowie brak jest takiej jednostki redakcyjnej,
- w ust. 8 z tytułu niewykonania obowiązku określonego w § 10 ust. 2podczas gdy przepis ten nie

nakłada żadnego obowiązku, a określa jedynie podstawy waloryzacji cen.
Proszę o wyjaśnienie powyższych zapisów, albo ich stosowną modyfikację,  aby nie było wątpliwości  co do

podstaw naliczania kar umownych. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że modyfikacji ulegają załączniki nr 8.1, 8.2 i 8.3 do siwz w

§8 ust. 1 pkt 4 oraz  §8 ust. 8.

Pytanie 5: 

W § 8 ust. 7 umowy dla części 3-12  przewidziano możliwość wypowiedzenia umowy i rozwiązania w trybie

natychmiastowym.  Czy  powyższy  przepis  należy  interpretować  w  ten  sposób,  że  Zamawiający  może

wypowiedzieć umowę zawsze, a rozwiązać w trybie natychmiastowym w przypadku gdy Wykonawca w sposób

rażący nie wywiązuje się z postanowień umowy? Jak w kontekście powyższego należy interpretować § 8 ust. 11

– czy przewiduje odrębne podstawy rozwiązania umowy, jeśli tak, to w jakim trybie (z wypowiedzeniem, w

trybie natychmiastowym), czy jedynie dookreśla przesłanki trybów określonych w ust. 7, które uznaje się za

leżące po stronie Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi  na  pytanie  Zamawiający  informuje,  że  §  8 ust.  11 wzoru  umowy stanowi  doprecyzowanie

przyczyn z jakich Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z Wykonawcą.

Pytanie 6: 

Zgodnie z SIWZ nie przewiduje się odstępstw od określonego w § 3 ust. 2 pkt 3 terminu wykonania usługi. Z

praktyki  Wykonawcy  wiadomo  jednak,  że  względy  technologiczne,  niezależne  od  Wykonawcy,  mogą

uniemożliwić wykonanie usługi w tak zakreślonym terminie. W takim wypadku,  mimo że  Wykonawca nie

ponosi  odpowiedzialności  za wydłużony czas wykonania usługi,  narażony jest  na zapłatę kar  umownych  za

opóźnienie. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wprowadzenie do umowy zapisu, który umożliwia

wydłużenie terminu wykonania usługi na wniosek Wykonawcy, jeśli jej wykonanie w umówionym terminie jest

niemożliwe  ze  względów  technologicznych  niezależnych  od  Wykonawcy,  a  dodatkowo  doprecyzowanie

zapisów dotyczących naliczania kar umownych w § 8 ust. 1 pkt 2, poprzez wskazanie, że kary tej nie nalicza się



w przypadku, jeżeli wykonanie usługi w terminie  było niemożliwe ze względów technologicznych niezależnych

od Wykonawcy, oraz dotyczących rozwiązania umowy  w § 8 ust. 11 pkt 1, poprzez wskazanie, że nie ma on

zastosowania  do  przypadków,  kiedy  opóźnienie  wyniknęło  ze  względów technologicznych  niezależnych  od

Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że zapisy wzoru umowy w § 3 ust. 2 pkt 3, § 8 ust. 1 pkt 2

oraz § 8 ust. 11 pkt 1, pozostają niezmienione.

Pytanie 7: 

Zgodnie z SIWZ, ilość usług określona w załącznikach 5.1-5.13 jest wielkością szacunkową, która może ulec

zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb  Zamawiającego. W ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający podaje

również  szacunkowe  wartości  netto  zamówienia  w  poszczególnych  jego  częściach.  Ostateczna  wartość

zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy określana jest w umowie. Zdaniem Wykonawcy powyższe

zapisy należy rozumieć tak, że ostateczną wartość umowy będzie stanowił iloczyn ilości usług (roboczogodzin)

podanej  w  załącznikach  5.1-5.13  (czyli  że  są  to  wartości  maksymalne  –  mogą  ulec  zmniejszeniu  ale  nie

zwiększeniu) oraz ceny zaoferowanej przez wyłonionego Wykonawcę. Jednocześnie zgodnie z umową, ulegnie

ona rozwiązaniu przed upływem 24-miesięcznego okresu, jeśli wartość zobowiązania się wyczerpie.  Proszę o

potwierdzenie prawidłowości powyższej interpretacji. Przykładowo w formularzu kalkulacji cenowej dla części

8 zamówienia Zamawiający przewiduje w okresie 24 miesięcy 150 roboczogodzin, co zdaniem Wykonawcy –

przy uwzględnieniu ilości pojazdów jakie znajdują się w dyspozycji  KPP w Szczecinku oraz doświadczenia

Wykonawcy – nie wystarczy nawet na wykonanie w okresie 24 miesięcy wymaganych czynności  z zakresu

obsługi technicznej wszystkich tych pojazdów, i na skutek wyczerpania kwoty zobowiązania umowa ulegnie

rozwiązaniu znacznie wcześniej. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości roboczogodzin dla

części  8?  Jakie  działania  przewiduje  Zamawiający  w przypadku  rozwiązania  umowy wskutek  wyczerpania

kwoty  zobowiązania  na  długo  przed  upływem  2-letniego  okresu,  co  będzie  skutkowało  utratą  przez

Zamawiającego dostępu do usług określonych umową?

Odpowiedź: 

W  odpowiedzi  na  pytanie  Zamawiający  informuje,  że  powyższa  interpretacja  przyjętych  zasad  obliczania

wartości umowy jest prawidłowa. Jednocześnie Zamawiający nie przewiduje zwiększenia ilości roboczogodzin

dla części 8. W przypadku rozwiązania umowy wskutek wyczerpania kwoty zobowiązania, przed upływem 2-

letniego okresu obowiązywania, Zamawiający przeprowadzi kolejne postępowanie na realizację usług obsługi

sprzętu transportowego. 

W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 8.1, 8.2 oraz 8.3 do siwz.

Termin  składania  i  otwarcia  ofert  ulega  zmianie  na dzień 10.07.2017r.,  godziny składania  i  otwarcia  ofert

pozostają bez zmian. Termin wniesienia wadium ulega zmianie na: do dnia 10.07.2017r. godz. 13:00.

wyk. w 1 egz.

wyk. A.K.


