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DO

wykonawc6w

dotyc2y: Robota budowlana - rozbudowa z nadbudow^ budynku administracyjno - biurowego Sl^skiego
OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 (15/pn/2020)

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2016 r. Prawo zamowieh publicznych
(Dz. U.z 2019 r., poz. 1843 ze zm),zwanej dalej „pzp", przekazuj^ Pahstwu tresc wnioskow o wyjasnienie
tresci SIWZ — zapytah do SIWZ,jakie wplyn^ly w zwi^zku z przedmiotowym post^powaniem o udzielenie
zamowienia publicznego oraz udzielam wyjasnieh (odpowiedzi).
Wnioski o wyjasnienie tresci SIWZ zostaly zlozone po uplywie terminu, o ktorym mowa w art. 38 ust. 1
pzp. W tresci zapytah zachowano pisowni^ oryginaln^.
Zapvtanie nr 1

Zamawiajqcy wymaga wykonania przedmiotu zamdwienia w terminie do 310 dni od przekazania frontu
robot(w ww. terminie zawiera si^ termin 30 dni na dokonania odbioru administracyjnego — u^skanie
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu, zatem na wykonanie robot budowlanych Wykonawca ma

280 dni). Prosimy o potwierdzenie, ze powyzszy termin ulegnie odpowiedniemu przesuni^ciu w przypadku
przesuni^cia terminu przekazania terenu budowy oraz w przypadkach, gdy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy dotrzymanie ww. terminow nie b^dzie mozliwe (np. z powodu zmian w dokumentacji
projektowej, w przypadku zaistnienia odmiennych od przyj^tych w dokumentacji warunkow terenowych,
w przypadku niekorzystnych warunkow atmosfeiycznych uniemozliwiaj^cych prowadzenie robot zgodnie
z technologic, w przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych, w przypadku
ograniczeh spowodowanych epidemic koronawirusa, iQj.).
Odpowiedz fwviasnienie^

Nalezy zauwa^c, iz termin realizacji umowy liczony b^dzie od terminu przekazania frontu robot (patrz §
3 ust. 1 wzoru umowy). Dlatego tez we wskazanych przypadkach termin ten nie b?dzie wymagal
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przesuni^cia (zmiany). Natomiast procedura zmiany terminu wykonania umowy w szczegolnosci z
powodu okolicznosci sily wyzszej, stanu epidemii b^dz zagrozenia epidemicznego,jezeli uniemozliwia to
wykonanie robot budowlanych oraz w przypadku innych okolicznosci, w tym okolicznosci po stronie
Zamawiaj^cego zostala uregulowana w § 4 wzoru umowy.

Zapvtanie nr 2

Z uwagi na ustalon^ kosztorysow^ form? wynagrodzenia prosimy o usuni?cie z formularza oferty
sformulowania „wynagrodzenie ryczaltowe".

Odpowiedi twvia^nienie)

Zmiana zostala uwzgl?dniona. W zat^czeniu formularz oferty po zmianie.
Zapvtanie nr 3

Prosimy o uwzgl?dnieme w tre^ci Umowy mozliwosci:
a) uzyskania przez Wykonawc? dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku koniecznosci wykonania
zwi?kszonego zakresu rob6t,

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiaj^cego zakresu
zamowienia oraz w przypadku zmiany rozwi^an technicznych, technologicznych lub
materialowych ze wzgl?du na zmiany obowi^uj^cego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwi^zan groziloby nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

c) zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej,
d) aktualizacji wynagrodzenia,je&li w trakcie realizacji robot wystqpi znaczna zmiana cen rynkowych.
e) miat mozliwosc zapoznania si? z warunkami lokalnymi dia realizacji inwestycji, w tym

z mozliwo^ci^ urz^dzenia zaplecza budowy, dojazdu do terenu budowy i w zwi^ku z tym nie wnosi
i nie b?dzie wnosil do ZamawiaJ^cego zastrzezen w tym zakresie.
Odpowiedz(wviasnienie)

a) Zamawiaj^cy informuje, iz nie ma moz:liwo^ci zmiany wynagrodzenia, natomiast w § 1 ust. 9
wzoru umowy przewidziano, przy zatozenia spelnienia okreslonych tam przeslanek, mozliwosc
wyst^pienia robdt dodatkowych;

b) W § 1 ust. 11 wzoru umowy przewidziano mozliwosc wyst^pienia robot zamiennych;
c)

W przypadku koniecznosci dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowej zastosowanie

znajdzie art. 144 pzp ust.l z dnia 29.01.2016 r. Prawo zamdwieh publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1843 ze zm);

d) bior^c pod uwag? fakt, iz termin realizacji przedmiotu umowy nie przekracza 12 miesi?cy,
Zamawiajqcy nie przewiduje aktualizacji wynagrodzenia w oparciu o zmiany cen rynkowych;
e)

Wyrazam zgod?;

W zwi^ku z powyiszym § 4 wzoru umowy wprowadza si? ust.Sa w brzmieniu:
„Wykonawca oSwiadcza, iz mial mozliwos6 zapoznania si? z warunkami lokalnymi dla realizacji
inwestycji, w tym z mozliwoSci^ urz^dzenia zaplecza budowy, dojazdu do terenu budowy

i w zwi^zku z tym nie wnosi i nie b?dzie wnosil do Zamawiaj^cego zastrzezen w tym zakresie".

Zapvtanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiaj^cy dopuszcza fakturowanie cz^^ciowe w okresach miesi^cznych.
Odpowiedz(wviasnienie)

Zasady dotyczqce platnosci, w tym wystawiania faktur okreslono w § 8 wzoru umowy. Konkretne
platnosci cz^sciowe zostaly wskazane Harmonogramie rzeczowo - fmansowym robot budowlanych.
Zaovtanie nr 5

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg ktorego Zamawiaj^cy bytby zobowi^zany przed
rozwi^aniem/ odst^pieniem od umowy do uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania
naruszen/ dopelnienia obowi^kow wynikaj^cych z umowy (pod rygorem rozwi^zania/ odst^pienia
odjw.).

Odpowiedz(wviasnienie)

Wprowadzenie zasady, ze rozwi^zanie lub odst^pienie od umowy miatoby bye uzaleznione
od uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen w swietle postanowien
umowy, w tym okolicznosci uzasadniaj^cych nalozenie kar umownych przewidzianych we wzorze
umowy,jest bezprzedmiotowe. W szczegolno^ci wzor umowy przewiduje mozliwosc rozwi^zania umowy
(oraz nalozenia kary umownej) w razie wyst^pienia konkretnej okolicznosci, np. za opoznienie w realizacji
umowy, wielokrotnych piatnosci na rzecz podwykonawcy, koniecznoSc zaplaty na rzecz podwykonawcy
sumy wy2szej niz 5% wynagrodzenia umowy, wyst^pienie w toku czynnosci odbioru wad, ktore nie nadaj^
sif do usunifcia. W tej sytuacji oczywisty brak jest celowoSci uprzedniego pisemnego wzywania
Wykonawcy do zaprzestania naruszenia, skoro naruszenie juz wyst^pilo. W zwi^zku z powyzszym
wprowadzenie wnioskowanych zmian nie jest obiektywnie mozliwe.

Zapvtanie nr 6

W przypadku zwi^kszenia stawki podatku VAT w okresie realizacji umowy Zamawiaj^cy zastrzegi,
ze ceny netto powinny zostac obnizone przez Wykonawcy tak, by po uwzgl^dnieniu wyzszej stawki
podatku wysokosc wynagrodzenia calkowitego nie przekroc^la ceny oferty. Prosimy o usuni^cie
ww.zapisu oraz ustalenie, ze w przypadku zmiany stawki podatku VAT ceny jednostkowe netto nie ulegn^
zmianie.

Odpowiedz(wviasnienie)

Ze wzgl?du na finansowanie zadania z planu wydatkow inwestycyjnych, w ktorym zabezpieczono

na realizacj? konkretn^ kwot?, Zamawiaj^cy nie wyraza na powy^sze zgody. Ryzyko podwyzszenia stawki
Vat Wykonawca winien wliczyc do ceny oferty. Nalety jednak zauwatyc, iz bior^c pod uwag? fakt
realizacji zadania w ramach jednego roku budzetowego, ryzyko z tym zwi^zane jest niewielkie.

Zapvtanie nr 7

W okresie gwarancji Wykonawca zobowi^any b?dzie do bezplatnego serwisowania zainstalowanych
systemow budynkowych (klimatyzacja, wentylacja, SSWiN, KD, SAP) oraz wykonywania przegl^dow

(\

i konserwacji zainstalowanych systemow co 6 miesi^cy. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiaj^cy
w okresie gwarancji ponosil b?dzie koszty materialdw eksploatacyjnych, ktorych koniecznosc wymiany
wynika z ich naturalnego zuzycia a nie z faktu istnienia w nich wad.
Odpowiedz(wviasnienie)

Patrz odpowiedz na zapytania nr 1 oraz 2z dnia 13.01.2021 r.

Zapvtanie nr 8

Zamawiaj^cy okreslaj^c katalog kar umownych nie przewidziai analogicznych kar dla Wykonawcy.

Z uwagi na zasad^ rowno^ci stron prosimy o wprowadzenie dla Wykonawcy prawa naliczania
Zamawiaj^cemu kar umownych z tytuhi rozwi^nia umowy z przyczyn lez^cych po stronie
Zamawiaj^cego, z powodu opoznienia w przekazaniu terenu budowy, z tytulu opoznienia w akceptacji
przedlozonych przez Wykonawcy materialdw/ urz^dzeh, w przypadku opoznienia w dokonywaniu
odbiorow, platnoici,(w takiej samej wysokosci, w jakiej moze naliczac kary Zamawiaj^cy). .

Odpowiedz(wviasnienie)

Instytucja kar umownych winna dyscyplinowad Wykonawcy a takze shi^c do wyegzekwowania
i zapewnienia od Wykonawcy nalez^/tego wykonania umowy. St^d tak szeroki zakres kar umownych.
Nalezy zauwazyc, iz ze wzgl^dow finansowych Zamawiaj^cy jest zainteresowany terminowosci^ realizacji
inwestycji i w zwiqzku z tym nie jest w jego interesie opoznianie terminow przekazania terenu budowy etc.
Nie jest dopuszczalne ^danie kar umownych z tytulu nieterminowych platnosci. Powyzsze potwierdza

Uchwala 7 s^dziow z dnia 15 maja 1976 r. Ill CZP 2/76
budzi wqtpliwosci zarowno w doktrynie,
jak i judykaturze poglqd, ze kara umowna moze bye zastrzezona w umowie jedynie w razie
niewykonania zobowiqzania niepieni^znego". W umowie przewidziano prawo Wykonawcy do
odsetek ustawowych za opomienie w zaplacie wynagrodzenia - § 8 ust. 6 wzoru umowy
Ponadto zgodnie z wyrokiem KIO 1286/14 z dnia 8 lipca 2014 r.

„Kara umowna moze bye ustanawiana jako surogat odszkodowania na wypadek niewykonania
lub nienalezytego wykonania swiadezen niepieni^znyeh. Zdeeydowanie wi^eej swiadezen
niepieni^znyeh w robotaeh budowlanyeh nalezy si^ zamawiajqeemu od wykonaweow, stqd
dysproporeje w ilosei kar umownyeh mogq wynikac z samego eharakteru stosunku prawnego
iqezqeego strony i nie muszq oznaczac nierownosei stron. Zobowiqzanie zamawiajqeego wobee
wykonawey ma przede wszystkim charakter zobowiqzania pieni^znego - zapiaty umdwionego
wynagrodzenia, z tytulu ktdrego strony mogq zastrzee odsetki umowne w sytuaeji opoznienia,
a w ieh braku i tak wykonawey nalezq si^ odsetki ustawowe. W przedmiotowym post^powaniu

zamawiajqey przewidziai dla siebie szereg kar umownyeh, natomiast nie przewidziai ieh dla
wykonawey. Jednakze w oeenie Izby nie przesqdza to o naruszeniu rownosei stron. Instytueja kar
umownyeh na etapie ubiegania si^ o udzielenie zamowienia nie stanowi przeszkody w uzyskaniu
zamowienia. Miarkowanie naliczonyeh kar umownyeh jest realizowane przez sqd powszechny
w ramaeh proeesu eywilnego i jest wynikiem zastosowania tej instytueji w zwiqzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowiqzania. (...)"

Ck

Zapvtanie nr 9

Prosimy o wprowadzenie limitu naliczania kar umownych np. do wysokosci 10 % wartosci
wynagrodzenia.
Odpowledz(wviasnieniel

Zamawiaj^cy wyraza zgod? na wprowadzenie do wzoru umowy ograniczenia w naliczaniu kar umownych

w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia. W zwi^ku z powyzszym w § 12 wzoru umowy dodaje si?
ust. 2a w bramieniu:

„Suma kar umownych naliczonych z tytutu okoliczno^ci wskazanych w § 12 nie moze przekroczyc 15%
wartosci wynagrodzenia okre^lonego w §7 ust. 1 wzoru. Umowy".

Zapvtanie nr 10

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg ktorego Zamawiaj^cy bylby zobowi^zany przed
obci^zeniem Wykonawcy jakimikolwiek karami umownymi do uprzedniego pisemnego wezwania
Wykonawcy do zaprzestania naruszen/ dopelnienia obowi^kdw wynikajqcych z umowy (pod rygorem
obci^zenia karami jw.).

Odpowledz(wviasnienie)

Zob. odpowiedz na zapytanie 5.

Zapvtanie nr 11

W zwiqzku z faktem, iz Zamawiaj^cy dopuszcza w SIWZ uzycie materialow i urzqdzeh rownowaznych,

w stosunku do materiatow i urz^dzeh wskazanych w projekcie budowlanym, prosimy o potwierdzenie,
ze jako rownowame Zamawiaj^cy dopuszcza uzycie materialow i urz^dzeh, ktore b?d^ posiadaly

parametry rozwi^h projektowych jednak nie musz^ one spelnia6 tych cech rozwi^zah projektowych
ktdre s^ nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.
OdpowledzYwviasnieniel

Zamawiaj^cy nie wskazuje w SIWZ materialow lub urz^dzeh przez wskazanie znakow towarowych,
patentow lub pochodzenia, zrddia lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub uslugi
dostarczane przez konkretnego wykonawc?.

Jedyne wskazanie znaku towarowego dotyczy systemdw posiadanych przez Zamawiaj^cego (a nie
Zamawianych) - pkt. Ill ppkt 3 SIWZ: Wskazanie w formularzu opis przedmiotu zamdwienia nazwy
systemu monitoringu wizyjnego VDG Sense PRO oraz systemu kontroli dost^pu IProtect dotyczy systemow
istniejqcych ifunkcjonujqcych w budynku Slqskiego OW NFZ przy ul Kossutha 13 w Katowicach. -Uzyte
nazwy nie stanowiq zatem elementu opisania przedmiotu zamdwienia przez wskazanie znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia, zrodla lub szczegolnego procesu.

Zapvtanie nr 12

W zwiqzku z faktem, iz Zamawiajqcy w SIWZ dopuszcza uzycie material6w i urzqdzen rownowaznych,
m.in. w stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym materialow i urz^dzen dla ktorych podano
nazw§ producenta wraz z bardzo szczegdlowymi danymi technicznymi osi^galnymi jedynie dla produktu

wskazanego producenta, nie podaj^c przy tym zadnych kryteribw oceny rownowaznosci dla tychze
materialow i urz^dzeA do czego Zamawiaj^cy jest zobowi^zany dla zachowania w post^powaniu zasad
uczciwej konkurencji - prosimy o potwierdzenie, ze za rownowazne Zamawiaj^cy dopuszcza uzycie
materialow i urz^dzen posiadaj^cych parametry to&ame z glownymi parametrami materialow i urz^dzeri
opisanych w projekcie, ktore to parametry 34 konieczne dla zapewnienia zasadniczej flinkcji przewidzianej
dla danego materialu lub urz^dzenia.
Odpowledz(wviasniemel

i

Zob. odpowledz na zapytanie 11.

Zapvtanie nr 13

Czy Zamawiaj^cy uzna za spehiienie warunku dotycz^cego zdolnosci technicznych lub zawodowych
Wykonawcy. Jezell (referencja wykonawcy) nie b^dzie obejmowac potwierdzenia wykonania robot
instalacyjnych w zakresie:

b) sygnalizacji wlamania.
Odpowledz(wviasnienie)

Zamawiaj4 wyraza na powyzsze zgod?. W zwi^zku z powyzszym w pkt V pkt 1 ppkt 2 lit. b SIWZ zostaje
wykreslony zwrot „b)sygnalizacji wlamania",
Zapvtanie nr 14

Czy Zamawiaj^cy udost^pni przedmiary robot w wersji dokumentow wygenerowanych do PDF
z programu kosztorysowego, lub w formacie ATH.
Odpowledz(wviasnienie^

Patrz odpowledz na zapytanie nr 5 z dnia 13.01.2021 r.
Zapvtanie nr 15

Wg PW bran:^ niskopr^dowej wszystkie systemy kontroli. dost^pu nalezy podl^czyc do wspolnego
systemu zarz^dzaj^cego. Czy w przedmiarach robot zostaly wydane przewody magistralowe?
Odpowiedz(wviasnienie)

!

Tak - Roboty zewn^trzne zostaly uwzgl^dnione w pozycjach przedmiaru branzy niskopr^dowej (cz^sc
zewn?trzna)-tj. pozycje 19-30.
Zapvtanie nr 16

!

Czy projektowana centrala sygnalizacji pOMru ma bye oddzieln4 jednostk^ czy nalezy j^ zintegrowac
z istniej^cym systemem w budynku gldwnym. Projekt nie uwzglfdnia takiej integracji.

Odpowiedz fwviasnienie^

Projektowana centrala sygnalizacji pozaru sygnalizacji pozaru ma bye oddzieln^ jednostk^, zaklada si?

jednak wykonanie wyprowadzenia sygnatow alarmowych przewodem HTKSHekw 2x2x1 w HDPE 40
do budynku glownego (poz. 22 branty niskopradowej)
Zapvtanie nr 17

Wg PW branzy niskopradowej widnieje zapis o wykonaniu wizualizacji dzialania ws^stkich systemow
kontroli bezpieczenstwa. Prosz? o wskazanie tych prac w kosztorysach dol^czonych do dokumentacji
przetargowej.

Odpowiedz(wvia^nienie)

Prace uwzgl?dniono w poz. 18, 58, 77,92-przedmiaru niskopr^dowego.
Zamawiaj^cy zwraca uwag?, iz do SIWZ nie zalqczono kosztorysow, lecz przedmiary robot.

Zapvtanie nr 18

W ktdrej pozycji przedmiarow robot branzy elektrycznej znajduje si? przewod komunikacyjny opraw
awaryjnych z central^ testujqc^.

Odpowiedz(wvlasnieniel

Bezhalogenowy przewod RS485 tj. 2x2x0,22 I=210m, nalezy uwzgl?dnic w poz. 97-100.
W zwi^zku z powyzszym Zamawiaj^cy wprowadza do formularza opis przedmiotu zamowienia ponizszy
zapis:

Wykonawca winien uwzgl^dnic w przedmiarze robot branzy elektrycznej bezzhalogenowy przewod RS485
tj. 2x2x0,221=210m wpoz. 97-100.

Jednoczesnie Zamawiajqcy informuje, iz do formularza opis przedmiotu zamowienia wprowadza
pkt XVIII oraz pkt XIX.
W zal^czeniu Formularz opis przedmiotu zamowienia PC ZMIANIE

Zapvtanie nr 19

Czy ponizej wskazana plyta elewacyjna spelnia wymagania Zamawiaj^cego opisane w dokumentacji
technicznej- Architektura cz?sc opisowa 1.15.2 Fasada wentylowana str. 44.
Plyty EQUITONE [natura] skladajq si? z nastfpujqcych skladnikow: *cement portlandzki* spoiwa

mineralne * organiczne wlokna wzmacniajqce * barwniki kolorystyczne* domieszki * poiprzezroczysty
srodek dyspersyjny akrylanowy, na bazie wody na stronie wierzchniej plyty* wosk polietylenowy
na spodniejstronie plyty

IEguiTQNE[natura

rc"-

(?fEHlZ4g?

Odpowiedz(wvia^nienie)

Ocena materiatow, kt6rych parametry zostaly opisane w dokumentacji przetargowej na etapie
przygotowania ofeity nale^ do Wykonawcy.
\

Zapvtanie nr 20

W zwi^zku z ch^cig udzial w przedmiotowym przetargu zwracamy si? z prosb^ o przedhizenie terminu
skladania ofert do dnia 01.02.2021 r.

Okres swi^teczno-noworoczny oraz sytuacja zwi^zana z koronawirusem, a co za tym idzie, ograniczenia

kadrowe w wielu firmach powoduj^, ze na rynku budowlanym wydKiza si? okres oczekiwania na oferty
materialowe i oferty na uslugi od podwykonawcow wszystkich branz.
Przedtu:zenie terminu skladania ofert umoi:liwi ws^stkim oferentom nie tylko zlozenie ale prawidlowe
i rzetelne ich przygotowanie.

Zapvtanie nr 21

W zwi^zku z planowanym pr^st^pieniem naszej Spdiki do skladania oferty przetargowej na zadanie pn.:
„Robota budowlana - rozbudowa z nadbudow^ budynku administracyjno-biurowego Sl^skiego OW NFZ
w Katowicach przy ul. Kossutha 13", zwracamy si? z wnioskiem o zmian? terminu skladania ofert na
dzien 29.01.2021 r.

Swoj wniosek motywujemy tym, ze w zwi^ku z epidemic koronawirusa (C0VID19) zbieranie wycen
od dostawcow i hurtowni wydhila si? w czasie, a naszej spotee zale^ na rzetelnym przygotowaniu oferty
oraz zaoferowaniu zamawiaj^cemu najkorzystniejszych warunkow cenowych.

Odpowiedz na pvtanie 20 i 21 fwviasnienie)

Bior^c pod uwag? udzielone odpowiedzi oraz dokonane zmiany SIWZ,Zamawiaj^cy informuje, iz przedluza
termin sktadania ofert, do dnia 26.01.2021 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nast^pi w tym samym dniu
0 godz. 12.00.

Tym samym odpowiedniej zmianie w zakresie terminu sktadania i otwarcia ofert ulegaj^ zapisy pkt X lit.D
(ramka) oraz pkt XI ppkt 1 i ppkt 4 SIWZ.

Zapvtanie nr 22

Prosimy o wyjasnienie, czy harmonogram robot nale^ czy tez nie nalezy zal^czyc do oferty.
W przypadku gdy ma stanowid cz^sc oferty prosimy o udost^pnienie wersji edytowalnej.
Odpowiedz(wviasnienie)

Harmonogram rzeczowo - finansowy robot budowlanych nalety zai^czyc do oferty. Harmonogram

stanowi cz?sc oferty - stosownie do tre^ci SIWZ stanowi on zal^cznik do formularza opis przedmiotu
zamowienia. Wykonawca winien z}o:tyc wypeiniony harmonorgram.
W zai^czeniu Zamawiaj^cy udost^pnia harmonogram w wersji edytowanej.

Jednocze^nie Zamawiaj^cy informuje, iz dla oceny, czy tres6 oferty odpowiada tresci SIWZ decyduj^ca
b^dzie wersja harmonogramu rzeczowo - finansowego robot budowlanych -w formacie pdf (skan),
opublikowana przez Zamawiaj^cego wraz z SIWZ w dniu 31.12.2020 r. jako zal^cznik do formularza opis
przedmiotu zamowienia. Za wszelkie niezgodno^ci w tym zakresie odpowiedzialnosc ponosi Wykonawca.
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