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Uczestnicy postgpowania przetargowego

Dot' przetargu nieograniczonego na: dostawg energii elektrycznej do obiekt6w rnstytutu Agrofiryki w Lublinie przy ut, DoSwiadczalnej 4

WYJASNIENIA I MODYF'IKACJA TRESCI
SPECYF'IKACJI ISTOTNYCH WARUNK6W ZAMoWIENIA

I. Zamawiaj4cy dzialaj4c na podstawie art. 3g ustawv z dnia
publicznych (Dz. U. 22013 r., poz.907 ze zm.), dalej jako:
przekazuje ich treS6 wrazz odpowiedziami:

29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri
ustawa pzp, w odpowiedzi na pytania

Pytanie 1

przekahe niezbgdne dane do przeprou,adzenia
onicznej Excel niezwlocznie po wyborze

potrzebowal nastgpujgcych dan.ych do

nazwai 
-go punktu poboru:

adres
firmy;
NIP;
- opis punktu poboru;
- adres punkju po!9ru (miejscowos6, ulica, numer rokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
-moc umowna;
- planowane roczne zutycie energii;
-numer licznika;
- Operator Systemu
Dystrybucyjnego;
LAZWA
dotychczasowego
Sprzedawcy;

- mrmer akfualnie obowi4zuj4cej umowy;
- data zawar.cia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny pI,E.

OdpowiedZ:

T+ zamawiai4cy niezrvlocznie po podpisaniu umowy z Wykonawca przekaircinformacje niezbgdne do zmiany sprzeoawryw wersji elektronicznej (word lub excel).
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Pytanie2:
Informujemy, i2 Zamawiajqcy nie zawarl wszystkich niezbgdnych informacji, kt6re
umozliwilyby Zamawiaj4cemu prawidlowe obliczenie i przedsiawienie ceny oferty.
Intencj4 Wykonawcy jest uzyskanie wiedzy na temat iuzycra energii elektrycznl;
w poszczeg6lnych strefach czasowych doby, grup taryfouych otu, ilo6.i punkt6w
p-oboru po to, aby m6gl doklarinie obliczy(, cenE za-tptt duz energii elektrycznej.
w przypadku, kiedy zamawiaj4cy nie poda powyzszych danych, ivykonawca nie
bgdzie m6gtr dokladnie obliczyc cen oferty, a tym samym przedstawi6 oferty
Zamawiajqcemu.

OdpowiedZ:
obiekfy Zzmzwiai4cego zasilane s4 z jednego punktu poboru energii elektrycznej
(co jest zapisane w 53 ust. 1 pkt 1) zal4cznika nr 1 ooslwzy; gr,rpi taryfo,wa B2i(Rozdzial III SIWZ)- Zamawiaiqcy nie prowadzi zestawier[ 

-zu4cia 
energii w

poszczeg6lnych strefach czasowych doby. Calodobowo obowi4zuj. g"opu taryfovraB2l.

Pytanie 3:
Zwyaga$y sig z proSb4 o usunigcie z tresci umowy zapis6w zawartych w Zal4cznikunrldoSI
ustugi dys , i2 powy'sze zapisy dotycz, swiadczenia

podstawie
2012 rokupoz. T

przedmiotowej
dostarczaniu ene orcom informacji o przewidywan)/m
terminie wznowienia dostarczania energii elek znej czy informowanie o terminaclh i
czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii eiektrycznej jest Operator Systernu

ne s? obiekty objgte przedmiotow;,m
zmiany mocy umownej, parametr6w

6 przedmiotem umowy sprzedaly energii

Odpowiedf:
Ztmawiai4cy nie vtyrata zgody na zmiany wzoru umowy w wersji proponow angj przez
Wykonawc}. Ztmawiaj4cy stwierdza, i2 Wykonawca polemizuje tu z treSci4 projektu

formuluje postulaty uregulowarl,
;. 1 ustawy prawo z Ty- ,u_y_
nieri treSci SIWZ (p w istrocie nie

!udz4 jego w4tpliwo5ci, lecz jej zmizn w poZ4danym przez siebie zakresie. Takie
dzialanie Wykonawcy nie znajduje oparcia w uit. 30 ustawy prawo zam6wier[
publicznych, ktr5ry odnosi sig tylko do wyjaSniania treSci SIWZ. W szczegrilnoiici tryb
zapytafi nie moie sluryd zglaszaniu zarzutSw pod adresem SIWZ lub Z4daniu jej zmiany(por' S' Babiarz, Z. Czzrnik, ID. Janda, P. Pelczyrlski, Prawo zamrfwieri publircznych.
Komentarz,'Warszaw a 2010, s. 27 5 - 27 6).

Pytanie 4:
w zalqczniku nr 1 d9 slwz g 3 ust. 1 pkt 3) - wnioskujemy aby dopisad na kofcu _
"otrzymanych od OSD"
OdpowiedZ:
zamzwiai4cy nie vvyratzzgody na zmiang przedmiotowego zapisu.
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Pytanie 5:

?''3H3;*fui
Zenra do OSD

przypadku gdy Zamawiajqcy zwlek:.a z
ez okres 30 dni po uplywie terminu

OdpowiedZ:
Tak, Zamawiaj4cy dopuSci proponow an4 zmiang popyzez nadanie brzmienia ust. 1 w $7Zal4cznika nr I do SIWZ:

,'Wykonawcy przysluguje prawo zloitenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostawy
energii elektrycznei, gdY Zamawiai4cy zrvleka z zaplat4 za pobran4 energig elel<tryczn4
co najmniej miesi4c po uplywie terminu platno5ci okreSlonego w $6 ort. 5, pomimo
uprzedniego powiadomienia na piSmie o zamiarze wypowiedr"iiu o-o*y iwy1.11aczenia
dodatkowego, dwutygodniowego terminu d,o zaplaty zalegtych i bie24cych nale2lo5ci."

Pytanie 6:
Zwt czyuklady pomiarowo -rozliczeniowe w grupach taryfowych Blub asad'y TPA^pJ4ed terminem t"itauiii ;;;6;i;ia? Jesli niedost anie ierminu, kiedy to nast4pi.

OdpowiedZ:

Uklad pomiarowy jest dostosowany do zasady TpA.

Pytanie 7:
czy umowa dystrybucyjnazawarta jest na czas okreslony czy nieokreslony?

OdpowiedZ:
Obecnie o.bowi4zujAca umowa_kompleks owr- zawarta jest do 31 grudnia 2014 ropu.'Lamawiai4cy posiada umowg kompleksow4 z terminem wygaSnigcia 31.12.2014 r.

Pytanie 8:
Proszg o podanie nazry Operatora Systemu Dystrybucyjnego?
OdpowiedZ:
PGE Dystrybucja SA Oddzial w Lublinie

s4
S?

Pytanie 9:
Proszg o informacjg czy por;iadaj4 Paristwo umowy kompleksow e czy rozdzielone,
poniewaZ w SIWZ jest informacja o umowach kompleksowych, natomiast w projekcie
umowy jest zapis m6wi4cy o rrym, 2e rozpoczEcie sprzed,aTy nast4pi po rozw.i4zaniu
doty chczasowych um6w sprzedaiy .

OdpowiedZ:
Umowa kompleksowa.
Zamawiai4cy qosiada.umowg krlTr_pteksow4zterminem wygaSnigcia 31.12.2014 r.
?amawiai4cy dokonuje zmiany srWz w zai1czniku 

"ai S"rT ".1]i 
p"p"r* nadaliebrzmienia:
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Pytanie 10:
Czy Zamawiajqcy udzieli w dniu otwarcia ofert informacji z tego procesu
Wykonawcom,kt6rzy nie byli obecni na otwarciu?
OdpowiedZ:
Zamawiai4cy udzieli informacji zgodnie z ustaw4 Prawo zamrfwier[ publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze zm.), art. g6 ust. 5, czyli na wniosek wykonau,cy.

Pytanie 11:
Czy mozliwe jest podpisanie urmowy drog4 korespondencyjn4?
OdpowiedZ:
Tak, zamawiai4cy wyraila zgoclg na podpisanie umowy drog4 korespondencyjnq.

Pytanie 12:
Czy Zamawiaj4cy w wymaganym terminie przekaze Wykonawcy wszelkie informacje
dotyczqce zmiany sprzedawcy (np. numer ewidencyjny lub numer ppE, numer [icznika
dla poszczeg6lnych punkt6w o<lbioru itd.) w wersji elektronicznej (Word, ExceJl)?
OdpowiedZ:
Tak, Zamawiaj4cy_ niezwlocznie po podpisaniu umowy z Wykonawca p1zekate
informacje niezbgdne do zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej (word lub
excel)

Pytanie 13:
Proszg o zal}czenie szczeg(ilowego opisu przedmiotu zam6wienia (zgodnie z
informacj4 w Rozdz. III SIWZ), kt6ry bEd,zie zawieralm.in. informacje o liczbie ppE
OdpowiedZ:
obiekty Zamawia,i4cego zasilane s4 z jednego punktu poboru energii elektr:ycznej
(co jest zapisane w g3 ust. 1 pkt r) zar4cznika nr r ao Srwz)

Pytanie 14:
Wykonawca zwraca sig z proSb4 o doprecyzowanie zapis6w m6wi4cych o zwigl<szaniuilosci PPE o nastgpuj4ce zdanie: ,,zwigkszenie ilosci punkt6w poboru energii
elektrycznej jest moZliwe jedy,nie w obrgbie grup taryfowych, kt6re )ostaly 

'jgte 
w

SIWZ oraz w zal4cznikach do SIWIZ,,
Odpowiedf :

zzmawiai4cy dokonuje zmiany SIWZ poprzez dodanie w Rozdziale III slwzsltfw: 66Zwigkszenie ilosci punktriw poboru energii elektrycznej przez
Zamawiaj4cego jest moZliwe w obrgbie grupy taryfowej.
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Pytanie 15:
Czy obiekty w grupie taryfowej Bxx maj4 uklady pomiarowe dostosowane d,o zmiany
sprzedawcy? Czy zamawiai4cv jest swiadomy 1sgi, ze musi to zrobic na wlasny koszt
a procedura dostosowania ukladu pomiarow.go -or. potrwa6 kilka miesigcy?
Odpowiedf:
Tak, uklad pomiarowy jest dostosowany do zmiany sprzedawcy

Pytanie 16:

onawca zwraca sig z proSb4 o usunigcie

OdpowiedZ:
zamawiaj4cy nie wyraila zgody na usuniecie, ani zmiang przedmiotowego zapisu

Pytanie 17

i Wykonawcy w pkt. 4 Zamawiajqcy
lom Wykonawcy lub OSD dol<onania

aca sig zprolbE o modyfikacjg zapisu do
dokonania odczyt6w wskazari licznik6w,,w przypadku zawatcia odrgbnych um6w sprzedazy energii eiektrycznej i swiadczenia uslugprzesylu energii, sp6lk4 odpowiedzialnqzadokonanie oocZytow.l eitwytqcroje oSD.OdpowiedZ:

Zamawiaj4cy nie wyratazgody na modyfikacjg zapisu

Pytanie 18
W Rozdziale XV ust 4 i 5 SIWjZ. Wy$gn-awc3zwracasig z proSb4 o wyiaSnienie.jakieczgicizam6wieniaZamawiaiqcyprzeiiairulistiii.-"-
OdpowiedZ:
zamawiaiQcy nie przewiduje udzielenia zzmSwienia w czgsciach, w rwi4zku z tymXV zostaje wykreslony pkt. 4, a pkt. i otrzymuje brzmienie:

zam6wienia wykonawcy, ktrirego oferta uzyska najwigksz4

Pytanie 19

W Rozdziale XVII SIWZ oraz w Zal4czniku nr 1 w
zabezpieczen i usunigcie zapis6w d,otyczqcych
wykonania umowy w caloSci i wprowadzenie zapisu o
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.,,

$ 8 Wnosimy o odst4pienie od
zabezpieczenia nalez;ytego

treSci: ,,Zamawiaj4cy nie wymaga

Strona 5 z l0



OdpowiedZ:
Zamzwizj4cy nie wyratz zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 20
W Zal4czniku nr 

1 * $ 5 ust. 2lJprzejmie informuj emy, 2e w przedmiotowynr zapisie
brak jest wszystkich przeslanek clot. moZliwoSci zmiany ceny w tmkcie trwania umowy ( o-crym
mowa w $ 9). z uwagi na powyzsze wykonawca zwraca sig z uprzejm4-piosbQ" o
uwzglgdnienie zapisu w $ 9 ust. l] w tresci w/w zapisu.
Odpowiedf:
Ztmawiaj4cy nie wyratazgody na proponowane zmiany.

Pytanie 21
w zalTczniku ff 1 w $ 6 ust. 1 wykonawca zwraca sig z uprzejmq prosb4
o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu o informacjg, iz rozliczinia za'pobranq energig
elektryczn4 odbywad sig bgd4 zgodnie z okresem rozlicientowym stosowanym przezosD.
OdpowiedZ:
Zamawiai4cy dokonuje zmiany SIWZ poprzez nadanie brzmienia w $ 6 ust. 1 Zalqcznka
nr I do SIWZ"
"Rozliczenia za pobran4 energig elektryczn4 odbywad sig bgd4 zgodnie z 6kresem
rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego na podstawie odczytriw lrkladriw
pomiarowych dokonywanych przez OSD.,'

Pytanie22
W ZalTczniku nr 1 w $ 6 ust, 3 IJprzejmie informuj emy, ze faktury za sprzedaz: energii
elektrycznej wystawiane sq na podstawie danych po-iuro*o - rozliczeniowyctr otrzymanych
od wlaSciwego OSD, zgodnie z zawarla umow? pomigdzy Wykonawca a OSl. Jedn,cczeSnie
zaznaczamv, Ze Wykonawca nie ma wplywu na terminy wystawienia faktury ptzez
Operatora Systemu Dystrybucyjnego, a uregulowania w tym zakresie powinn;y )ostac
okreSlone w umowie o Swiadczenie uslug dystrybucji zawartej pomigdzy ZamawiajEcym
a OSD' na treSi kt6rej wykonawca nie ma Ladnego wplywu. L u*ugi na fikt,- ze
Wykonawca nie moze ponosid o<lpowiedzialnoSci za OSb, kt6ry jest odrgbnym podmiotem,
zwracarfry sig zuprzejm4 prosb4 usunigcie przedmiotowego zapisu.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie wyraila zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 23
w zal4czniku nr 1 w $ 6 ust, 5. wykonawca zwraca sig z uprzejm4 prosb4
o modyfikacjg ptzedmiotowego zapisu do treSci: ,, Termin platnoSci agd)ie ka1d,orazowo
podawany w tresci wystawionychprzez Wykonawca faktur VAT i okreslony na 3Ct dni od
daty prawidlowego wystawienia faktury przez WykonawcE- z zastrzezenie, ze Wyk.onawca
dostarczy fakturg VAT na co najmniej 7 dfi przed tak okreslonym terminem platnoSci.
W razie niezachowania tego terminuw rdzre nrezacnowana tego termmu 'Lamawiajac:t zglosj
kaZdorazowo nowy termin platnoSci. Za dzien ,^pl^W uznaje sig datg uznania raLchunku
bankowego Wykonawcy" Powyzsze prosimy uwzglgdni6 rowmez w Rozdziale III SIWZ-

Wykonawcv i

PtatnoSci.
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Odpowiedf :

Zamawiaj4cy nie wyrzta zgody na proponowane zmiany.

Pytanie24
W ZaN4czniku nr 1 w $ 6 ust, 6. Wykonawca zwraca sig z proSb4 o doprecl/zowanie
przedmiotowego zapisu o informacjE, 2e Wykonawca dokona korekty faktur VAT po
otrzymaniu danych od OSD.

OdpowiedZ:
Zamawiai4cy dokonuje zmiany SIWZ poprzez nadanie brzmienia w ust. 6 w $ 6
Zal4cznika nr 1 do SIWZ:

"W przypadku stwierdzenia blgdriw w pomiarze lub odczycie wskazaf ukladu
pomiarowo'rozliczeniowego, kt6re spowodowaly zawyi,enie lub zania,enie nale2noSci
za pobran4 energig, Wykonawca dokona korekt uprzednio wystawionych faktur
VAT - po otrzymaniu danych od OSD."

Pytanie 25
W ZaNEczniku nr 1 w $ 6 ust. 9. Wykonawca zwraca
przedmiotowego zapisu zdania ,, Zhohenie reklamacli
z obowi4zku zapNaty za spornE fbkfurg".
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie wyrata zgody na proponowane zmiany.

sig
nie

z pro|bq o doclanie do
zwalnia Zamawiaj4cego

Pytrnie 26
W Zalqczniku nr 1 w $ 7 ust. 1 Uprzejmie informujemy, Le zgodnie z afi.6 b ust. 2
Prawa Energetycznego Wykonawca wstrzymuje dostawg eneigii elektrycznej jezeli
Zamawiajqcy zwlekazzaplatqzapobranqenergig elektryczn4co najmniej przezokres 30 dni
po uplywie terminu platno5ci. W obecnym brzmieniu w/w prr.pi.n tti. -u ob6wi4zku
powiadamiania na piSmie Zamawiajqcego o zaniarie wypowiedzenia umowyi tnyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zaplaty )ileglych i biez4cych
zaleglosci. w zwiqzktt z powy2szym wykonawca zwraca sig , prosb4
o zmodyfikowanie zapisu o w/w informacjg zgodnie z tresci4 art. 6b ust. 2 Ustawy
Prawo Energetyczne.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie wyratazgody na proponowane zmiany.

Pytanie2T
Czy ul<Nad pomiarowo-rozliczeniowy w grupie taryfowej B jest lub bgdzie dostosowany do
zasady TPA przed terminem reahzacji zam6wienia? Jeaeli uklad nie jest dostosowany do
zasady TPA prosimy o podanie dokladnej daty do kiedy nast4pi dostosowanie. Jednr:czesnie
informujemy, 2e w przypadku braku dostosowania ukladu do zasady TpA po rozdzieleniu
umowy kompleksowej sprzedaZ energii jest niemoZliwa?
OdpowiedZ:
Uklad pomiarowy jest dostosowany do zasady TpA.
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Pytanie 28
Wykonawca zwraca sig z zap,ytaniem czy Zamawiajlcy dopuSci mozliwoS6 udzielana
Wykonawcy pelnomocnictwa wedlug wzoru stosowanego powszechnte przez wyJconawca,
kt6ry w szcze g6lno s ci zaw ier ar b gdzi e p o ni z sz e s fo rmulo wani a :

PEI-NOMOCNICTW O z dnia...
NAZWAFIRMY
ADRES
NIP
REGON

KRS

DziaNajqc w imieniu i na rzecz firrny

udzielamy pelnomocn:ictwa na
rzecz'.

Q-,-l D^.:^*^

LR . Pod numerem
)wym w caloSci wpllaconym.L | ] y) qgv\,J L,L

:y:::::::^ ,. , :LN, do dokonania nastgpuj4cych czynnoSci zwiqzanych'ze
zmianq sprzedawcy energii elektrycznej , 

''-(-J --- LvtLLtLqLLJw'L Lr

f 
i:!:n: odpowiedniemu.,operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji
zawartej z , umowy sprzed,azyEnergii;i.;;r".;";,""" 

Lt(r L\"atLLdeJL

2' wypowiedzenia dotychczas obowi4zuj4cej umorfr sprzedazy Energii Elektryczneji Swiadczenia uslug Dystrybucyjnylrr, 
, 
u-o v,ry sprzedu2y Energii Eleklrycznej

dotychczasowemu sprzedawcy lub Umowy Swiadczlnia usiug Iiystrybu"cyj nych.3' zawarcia Umowy o Swiadczenie Uslug Dystrybucji (zawierajace;- m.in. gmorlowanie
operatora Systemu Dystrybucyjnego do zawarc-ia w imieniu odbiorcy umowy
sptzeda?y energii elektryczn ej ze sprzedawc4 rezerwowym), w tym przez z:,lo1enieoperatorowi Systemu Dystrybucyjlego wyl4cznie wymaganego oswiadczenia wedtugwzorv skutkuj4cego zawarciem takiej umowy pomigazy mo-codawc4 i opelatoremSystemu Dystrybucyjnego. Powolane oswiadczenie zLozone prr"i pelnornocnikaw imieniu mocodawcy zavtierai bgdzie m.in. bezwarunk owq zgodE na zawarciepomigdzy mocodawc4, a operatorem Systemu Dystrybucyjnego umowy ra czasnieoznaczony na warunkach'wynikaj4cych ze wzoruumowy zarnieszczonego na stronieinternetowej operatora Systemu Dystrybucyj nego oraz na warunkach obowi tpuj4cejtaryfy operatora 

-systemu Dystrybucyj.r.go-i I-nstrukcji Ruchu i Eksploatacji sieciDystrybucyjnej jak r6wniez w zakresie warunk6w technicznych swiaic zenia uslugidystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego u6y byly to rvarunkidotychczasowe. Powolane oswiadczenie zawiera| bgdzie tak2e zobowiqzanieo przesttzeganiu przez mocodawca warunk6w korzystania z uslug dystrybucji energiielektrycznej oraz zobowrqzanie do terminowej zapNaty naleznoSci za uslugi dystrybucyjne
Swiadczone ptzez osD. Nale2nosci za uslugi dystrybu cji z zawartej umowy ruiszczasam mocodawca, i mocodawca oraz inne podmioty, ktrirym "peloomocnictwo
zostanie przedlo2one, przyjrnuj4 do wiadomosci 2e pelnomocnik nie udziela za nieporgczenia, w tYm w zakresie dlugu przyszlego, i skladanego oSwiadczenia niemoLna rozumied w ten spos6b,2e pelnomo"nit ta-ijego porgczenia udzielil.

Strona 8 z 10



4' Reprezentowania udzielaj4cego petrnomocnictwa, przed, Operatorem Systemu
elektryoznej.
cownikom I

ania takich czynnosci "# ?lb;ilt1l,:fi:
i jego pracownikom, w zakresie zzawarcia

rezerwowej ze sptzedawc4 rezerwc,wym na
awca.

d4 konieczne do przeprowadzenia dzialart

OSwiadczam(y),2e:

nie istniei4 Zadne pt iwiai4ce rczwiqzame z dotychc2asowym
sprzedawc4 umowy sprzedai ejlumowy kompleksowej,

A^+^ 
okres obowiqzywan dotychczasowym sprzedawc4 zakohczy siE zqarT ..

Niniejszym potwierdzam (y) prawd,ziwoS6 ziozonychdanych. Za niezgodHoSi da.ny ch zestanem faktycznym, kt6ra mo2e mied wplyw na poprawnosd zgLoszenia wniosku zmianysprzedawcy otaz wynikle z teigo konsekwencje biorg calkowit4 odpowiedzialnoSi, copotwierdzam wlasnorgcznym podpisem.

)y:.::::f^:1::::ll:two udzielone zostaj e na czas nieoznaczony jednak_nie dNu2szyni? czas obowi4zywania umowy sprzeda2y energii elektrycznej ,awartiiL

sprzedawcy energii elektrycznej , zgodtie z ustaw4 o ochronie danych osobowych.
Podpis(y) Mocodawcy

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie wyrzita zgody na proponowane zmiany.

Rozdzial
,,XII pkt 1) Termin skladania ofert"

9ft-tre nale\ zloiryc w siedzibie zamawiaj4cego - Instytucie Agrofizyki im. B'hdanaDobrzar[skiego Polskiej Akademii Nauk * r,irnr"i., ,ri. Dos*iadczalna 4, bud. ,a., pok.18 (sekretariat) nie prifniej niZ tlo dnia 4 listopada iotl r, do godz. 12200 (sekret;ariat -pok.L8)

zmrany

r. o godz. l2zl5 w sie,dzibie

Lublinie, w pokoju nr 6

"XrI pkt 3) otwarcie ofert nast4pi w dniu 4 ristopada 2014
Zamawiaj4cego w budynku przy ul. DoSwi adczalna 4 w
(sala seminaryjna)
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w Drzygotowvwanych ofertach.

W pozostalym zakresie tre$6 specyfikacji pozos tajebez zmjan.

N. zamawiai4cy dokonuje modyfikacji tresci srwz w powyZsrym zakresie.

Kierownik Zamaw iaj 4c e go,

Zamtw iaj4cy wymaga potwierdze"

poprzez odeslanie treSci jego ostatniej strony
wraz z piecz4tl<4 imienn4 i podpisem, na nr faksu: gl744 S0 67
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