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Łódź, dnia  28 listopada 2018 r. 

  

BNP/ZP-6/2018 

                                                                     

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Dostawa drobnego sprzętu 

laboratoryjnego, odczynników chemicznych,  

szkła laboratoryjnego, materiałów zużywalnych oraz 

linii komórkowych”  nr BNP/ZP-6/2018 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I modyfikacja siwz 1 – dot. Części 5  

Zamawiający informuje, że w dniu 26 listopada br. wpłynęły do niego zapytania (od jednego z 

Wykonawców) dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym 

postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.  „Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, 

odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, materiałów zużywalnych oraz linii komórkowych”,  nr 

BNP/ZP-6/2018. 

Działając na  postawie art. 38 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2018.1986) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi  

na zadane pytania i dokonuje modyfikacji: 

CZĘŚĆ NR 5: 
 
  

1. CZY W PRZYPADKU WYBORU NASZEJ OFERTY ZAMAWIAJĄCY ZŁOŻY ZAMÓWIENIE NA 
ZAŁĄCZONYM FORMULARZU ZAMÓWIENIA (LUB DOŁĄCZY WYPEŁNIONY FORMULARZ JAKO 
ZAŁĄCZNIK DO PAŃSTWA ZAMÓWIENIA)? – załącznik z logo Wykonawcy nie będzie 
udostępniony na stronie internetowej. 

 
Ad.1 TAK. 
 
2.       KTÓRA KATEDRA/ZAKŁAD/INSTYTUT/LABORATORIUM BĘDZIE KOŃCOWYM UŻYTKOWNIKIEM 
MATERIAŁÓW Z CZĘŚCI NR 5? Prosimy o podanie nazwy, adresu jednostki (Katedry/Zakładu) i 
nazwiska osoby będącej końcowym użytkownikiem materiałów wymienionych w zapytaniu oraz 
wyrażenie zgody na wysyłkę przesyłki bezpośrednio na adres jednostki końcowego użytkownika. 
 
Ad.2 Paulina Sokołowska,  Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej LBMiN, 
Bionanopark, Łódź  93-465, Dubois 114/116.  
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WYJAŚNIENIE: ze względu na wymagania kolekcji ATCC, materiały biologiczne ATCC sklasyfikowane na 
poziomie BSL możemy wysyłać tylko na adres jednostek – końcowych użytkowników, posiadających 
założone konto ATCC. 
 
3.       Czy materiały zostaną zamówione w jednej dostawie? Jeżeli nie, prosimy o podanie 
harmonogramu dostaw. 
Wyjaśnienie: w przypadku braku informacji o liczbie dostaw musielibyśmy założyć, że będą Państwo 
zamawiać po 1 opakowaniu i uwzględnić koszt transportu z magazynu w Londynie w cenie każdego 
produktu. 
 
Ad.3. Zmawiający dopuszcza możliwość dostaw cyklicznych w uzgodnionych terminach w celu 
dotrzymania terminu daty ważności. Proszę uwzględnić wyjaśnienie do pytania 5. 
 
4.       CZY ZAMAWIAJĄCY WYRAZI ZGODĘ NA DOSTARCZENIE PRODUKTU Z POZYCJI NR 1 (ATCC-HTB-
94) BEZ TERMINU WAŻNOŚCI, A Z 30 DNIOWYM TERMINEM GWARANCJI? 
 
WYJAŚNIENIE: ATCC nie określa terminów ważności dla linii komórkowych.  
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z MTA ATCC zobowiązuje się do udzielenia 30 dniowej 
gwarancji od daty wysyłki na przeżywalność materiałów biologicznych ATCC (komórek, 
mikroorganizmów), pod warunkiem postępowania zgodnego z dostarczoną instrukcją. Jakiekolwiek 
inne cechy linii komórowych ATCC nie są objęte gwarancją producenta ani Wykonawcy. 
 
Modyfikacja SIWZ: 
Ad.4 w przypadku linii komórkowej,  dostosujemy się do wymogów ATCC. 
 
Poz. 1 Części 5 Przedmiotu zamówienia może zostać dostarczona BEZ TERMINU WAŻNOŚCI, ALE  Z 
30 DNIOWYM TERMINEM GWARANCJI.  
 
5.       CZY ZAMAWIAJĄCY WYRAZI ZGODĘ NA ZAOFEROWANIE PRODUKTU Z POZ.2 (LEIBOVITZ'S L-15 
MEDIUM - ATCC-30-2008) Z MINIMUM 3-MIESIĘCZNYM OKRESEM WAŻNOŚCI OD DATY DOSTAWY? 
 
WYJAŚNIENIE: ATCC wprowadza nową serię pożywek/suplementów do dystrybucji często na ok. 3 
miesiące przed końcem okresu ważności poprzedniej serii, w związku z czym nie mamy możliwości 
zagwarantowania dłuższego terminu ważności. 
 
Modyfikacja SIWZ 
 
Ad. 5 Zmawiający dopuszcza możliwość dostaw cyklicznych w uzgodnionych terminach w celu 
dotrzymania terminu daty ważności. 
Wyjaśnienie: Badania będą prowadzone w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej więc medium 
przeterminowane nie może zostać użyte do badań. W tej sytuacji Zamawiający dopuszcza 
możliwość uzgodnienia terminów dostaw cyklicznych tak, aby badania zostały wykonane przed 
upływem daty ważności medium z danej dostawy. W tej sytuacji możliwe jest zaoferowanie 
medium – poz. 2  z minimum 3 miesięcznym okresem ważności, ale konieczność więcej dostaw.  
 
Modyfikacja SIWZ: 
par. 4 ust. 1 wzoru umowy przyjmuje brzmienie:  
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Dostawy będą realizowane partiami wyłącznie na podstawie jednostkowych (max 5 zamówień) 
składanych faxem lub e-mailem sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Na potrzeby 
niniejszej umowy Strony wskazują następujące numery faxu i adresy skrzynek e-mailowych:  

Zamawiający: ………………….. , 

Wykonawca: …………………….. 

 
6.  § 6 PKT. 1 WIDNIEJE ZAPIS: _„Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostawę przedmiotu umowy 
objętego jednostkowym zamówieniem, po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek 
bankowy wskazany na fakturze w terminie 60 dni licząc od dnia jej otrzymania, z wyjątkiem sytuacji 
otrzymania wadliwego towaru lub niezgodnego ilościowo z zamówieniem, wówczas 60-dniowy 
termin zapłaty za dostawę liczony będzie od dnia dostarczenia całego asortymentu wolnego od wad 
lub zgodnego ilościowo ze złożonym zamówieniem.”_ 
 
CZY ZAMAWIAJĄCY WYRAZI ZGODĘ NA 30-DNIOWY TERMIN PŁATNOŚCI OD DATY OTRZYMANIA 
FAKTURY? 
 
Wyjaśnienie: 60-dniowy termin jest sprzeczny z polityką wewnętrzną naszej firmy. 
 
Ad.6 Zamawiający nie wyraża zgody na 30-dniowy termin płatności. Aktualny termin to 60  dni.  
 
7.       W §9 PKT.7 WIDNIEJE ZAPIS: _„__Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostawie 
Zamawiający reklamuje niezwłocznie.  
Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, 
nie później jednak niż w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania wezwania. W przypadku reklamacji 
odczynnika sprowadzanego, Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji reklamacji po 
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.”_ 
 
CZY ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA WYDŁUŻENIE TERMINU WYMIANY REKLAMOWANEGO 
TOWARU Z 14 DNI ROBOCZYCH NA 30 DNI KALENDARZOWYCH? 
 
Uzasadnienie: Nie wszystkie oferowane produkty znajdują się na stałe na stanie w naszym magazynie 
centralnym, w związku z czym 14-dniowy termin wymiany jest niemożliwy do dotrzymania, realnym 
natomiast jest standardowy termin realizacji zamówienia, czyli do 30 dni. 
 
Modyfikacja SIWZ  
Ad.7 Zamawiający wyraża zgodę na standardowy termin czyli 30 dni kalendarzowych. 
 
Paragraf 9 pkt 7  wzoru umowy przyjmuje następujące postanowienia: 
 
Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostawie Zamawiający reklamuje 

niezwłocznie. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia 

wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30  dni licząc od daty otrzymania wezwania. W 

przypadku reklamacji odczynnika sprowadzanego, Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu 

realizacji reklamacji po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 
  8.       CZY ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA POBRANIE CERTYFIKATÓW ZE STRONY 
INTERNETOWEJ? Niestety nie mamy możliwości dokładać wersji papierowej certyfikatów do paczki 
ponieważ dostawy realizowane są bezpośrednio z Anglii do użytkownika końcowego. 
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Ad. 8 Zamawiający wyraża zgodę na pobranie certyfikatów ze strony ale w razie 

problemów z pobraniem Zamawiający poprosi o pomoc i możliwość przesłania drogą 

elektroniczną certyfikatu na dany produkt. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  i modyfikacja SIWZ  2  - dotyczy wszystkich 12 części. 

Zamawiający informuje, że w dniu 26 listopada br. wpłynęły do niego zapytania (od jednego z 

Wykonawców) dotyczące treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym 

postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.  „Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, 

odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, materiałów zużywalnych oraz linii komórkowych”,  nr 

BNP/ZP-6/2018. 

Działając na  postawie art. 38 ust. 1, 1a,  2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2018.1986) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi  

na zadane pytania i dokonuje modyfikacji SIWZ. 

 

Pytanie nr 1 
Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje 
taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi 
handlowemu przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym 
harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim 
czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego. 
 

Ad.1 Zamawiający przewiduje dostarczenie harmonogramu. 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym 
niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne 
znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby 
Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego 
ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie 
jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. 
KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy 
dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza 
wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących 
przedmiotem zamówienia”. 

 
Ad.2 Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie 
mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie. 

 
Pytanie nr 3 
Dotyczy wzoru umowy: 
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Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed 
rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania 
umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego 
wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków 
rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o 
wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniające wcześniejsze wezwanie Wykonawcy 
do należytego wykonania umowy. 

 
Ad. 3 Zamawiający wyraża zgodę na zmiany zapisu w umowie 
 
Modyfikacja SIWZ: 
 
W par. 8 wzoru umowy dodaje się ust. 1a: 
 
Przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego, wykonawca zostanie wezwany do należytego 
wykonywania umowy. 
 
Pytanie nr 4 
Dotyczy wzoru umowy: 
Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od 
umowy od kwoty niezrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby 
Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość 
umowy. Czy zatem Zamawiający dokona modyfikacji wspomnianego zapisu umowy? 
 
Ad. 4 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w umowie 
 
Modyfikacja SIWZ: 
Par. 7 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie  
 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ogólnej wartości brutto 
niezrealizowanej części umowy, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający  
lub Wykonawca odstąpi od umowy. 

 
Pytanie nr 5 
Dotyczy wzoru umowy: 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w §7, 
mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą 
zgodnie i niewykraczające poza dopuszczalne zgodnie z art. 3531 k.c. granice swobody umów: 
„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za 
które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy” 
 
Ad. 5  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień umowy w tym zakresie. 
 
Pytanie nr 6 
Dotyczy wzoru umowy: 
Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu do umowy: 
W przypadku opóźnienia terminu płatności Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych 
za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 
2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016, poz.684 t. j.). 
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Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody 
 
Pytanie nr 7 
Dotyczy wzoru umowy: 
Zamawiający w projekcie umowy, pisze: w § 7 ust. 3 W  przypadku  ponownego  dostarczenia  
Przedmiotu  Zamówienia  niezgodnego  z  SIWZ,  umową, załącznikami  do  umowy  lub  ofertą  
Wykonawcy  lub  w  inny  sposób  nie  spełniającego  wymagań określonych  w  opisie  przedmiotu  
zamówienia,  o  czym  mowa  w  §  4  ust.  4,  Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu  karę  umowną  w  
wysokości  50%  wartości  brutto  Przedmiotu  umowy  niezgodnego z wymaganiami. 
Oraz  w § 10 ust. 3 pkt.10) 
Zamawiający zastrzega  odstąpienie od umowy w  trybie natychmiastowym z  winy Wykonawcy,  
tj. m.in. w sytuacji nie podjęcia przez Wykonawcę czynności koniecznych do  rozpoczęcia realizacji  
przedmiotu zamówienia lub w sytuacji stwierdzonych trzech  przypadków nienależytej realizacji  
przez  Wykonawcę  obowiązków  wynikających  z  umowy,  wykonywania  przedmiotu  zamówienia  
w  sposób  sprzeczny  z  postanowieniami  umowy,  co zostanie  potwierdzone  w formie  pisemnej,  
z jednoczesnym naliczeniem kar umownych w wysokości 20% od ceny ofertowej brutto. 
 
Wykonawca zwraca uwagę, iż kary umowne w umowach o zamówienie publiczne powinny zmierzać 
do zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Natomiast wykorzystywanie przez 
Zamawiającego, będącego silniejszą stroną stosunku prawnego powstającego w wyniku udzielenia 
zamówienia publicznego, jego pozycji do zastrzegania na swoją rzecz kar umownych, które byłyby 
należne niezależnie od sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jest sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego, a tym samym winno być uznane za wykraczające poza dopuszczalne zgodnie 
z art. 3531 k.c. granice swobody umów. Czy wobec powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość 
rewizji swojego stanowiska w zakresie kar umownych i stosownego ograniczenia ich wysokości, 
zakresu stosowania itp., tak by wprowadzić zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą 
Zamawiającego z Wykonawcą i pozbawienia kar umownych charakteru rażąco wygórowanych 
dokonując złagodzenia ich rangi do 10%? 
 
Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści wskazanego paragrafu umowy, bowiem kary 
będą naliczane tylko i wyłącznie w powyżej wskazanych sytuacjach tj. realizacji umowy niezgodnej 
z postanowieniami umowy.  
 
Pytanie nr 8 
Dotyczy wzoru umowy: 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści 
umowy:  
„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym 
wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do 
Zamawiającego do czasu uregulowania należności” 
 
Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pakietów, 
na które będzie składana oferta? 
 
Ad.9  Zamawiający oczekuje wykreślenia lub wpisania – nie dotyczy – tych części, na które 
Wykonawca nie składa oferty. 
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Pytanie nr 10 

Dotyczy Część nr 2 : 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z części nr 2 poz. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, i utworzenie 
oddzielnego pakietu, pozwoli to na złożenie korzystniejszej ofert cenowej ? 
 
Poz. 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szkiełek mikroskopowych o rozmiarze 26 x 76 mm? 
 
Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części 2 wymienionych pozycji. 
Poz. 1 Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia szkiełek mikroskopowych o 
wymiarze 26 x 76 mm 
 
Pytanie nr 11 
 

Dotyczy Część nr 11: 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z części nr 11 poz. 15, 16, 19, 20, 21, 22 i utworzenie 
oddzielnego pakietu, pozwoli to na złożenie korzystniejszej ofert cenowej ? 
Poz. 15 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szkiełek podstawowych o wymiarach 76 x 26 mm? 
 
Poz. 15  
Czy Zamawiający miał na myśli szkiełka ze ściętymi krawędziami czy ze ściętymi rogami pod 
kątem 45° ?   
 
Poz. 19, 20, 21, 22  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie markera Sharpie Fine o grubości linii pisania 0,8 mm 
? 
 
Ad 11 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części 11 wymienionych pozycji. 
Poz. 15 Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia szkiełek mikroskopowych o 
wymiarze 26 x 76 mm. Zamawiający miał na myśli szkiełka z krawędziami ściętymi pod 
kątem 45°. Poz. 19, 20, 21, 22 Zamawiający nie dopuszcza markera Sharpie Fine o grubości 
innej niż 1 mm. 
 
 
Pytanie nr 12 
 

Dotyczy Część nr 12: 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z części nr 12 poz. 8, 9, 10, 11  i utworzenie 
oddzielnego pakietu, pozwoli to na złożenie korzystniejszej ofert cenowej ? 
 
Poz. 8, 9, 10, 11 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie markera Sharpie Fine o grubości linii pisania 0,8 
mm? 
 
Ad 12 Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z części 12 wymienionych pozycji. 
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Poz. 8, 9, 10, 11 Zamawiający nie dopuszcza markera Sharpie Fine o grubości innej niż 1 
mm. 
 
Pytanie nr 13 
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie, co rozumie pod pojęciem „prawidłowo 
wystawionej faktury”?  Obligatoryjnie Wykonawca wnosi o potwierdzenie czy Zamawiający ma w 
namyślę fakturę wystawioną zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i 
usług? 

 
Ad. 13 Dokładnie tak, faktura wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U.17.1221 z późn. zm. ).  
 
 
Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego treści udzielonych odpowiedzi do SIWZ i o nadanie im 
tym samym charakteru wiążącego dla wszystkich podmiotów biorących udział w tym postępowaniu. 
 
Zamawiający przypomina, że  zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp jeżeli Wykonawca powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że 

oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.”  

 

Wykonawcy składają oferty na zmodyfikowanych załącznikach. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie uległ zmianie termin składania i otwarcia ofert  

w niniejszym postępowaniu.  

 

 

Termin składania ofert upływa dnia 3 grudnia 2018 r. o godz. 900. 

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 3 grudnia 2018 r. o godz. 930 w siedzibie  Zamawiającego – „Bionanopark” 

sp. z o.o. ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź, Sala Konferencyjna I piętro.   

 

 

Odpowiedzi na pytania udzielone przez Zamawiającego są wiążące dla Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, tym samym Wykonawcy zobowiązani  

są do uwzględnienia ww. odpowiedzi Zamawiającego w przygotowanej ofercie. 

 

 


