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Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym
pt.:
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
nr sprawy WNP/334/PN/2019
I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) do Zamawiającego, w
terminie określonym w siwz, zostały skierowane zapytania o wyjaśnienie treści siwz,
na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i dokonuje modyfikacji
zapisów siwz:
Pytania:
1. Wykonawca zwrócił się z prośbą o modyfikację zapisów treści w zakresie
przesunięcia terminu otwarcia ofert.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu otwarcia ofert.
2. Część nr 4 poz. 6 Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał wymóg
aby urządzenie posiadało wyświetlacz LCD - wskazujący włączoną funkcję
niszczarki. Proszę o wyrażenie zgodny na zaoferowanie niszczarki z diodami LED,
które również będą wskazywać włączoną funkcję niszczarki jako funkcję
równoważną.
Odp.: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu z diodami LED
3. Część 4 poz. 7 .Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał parametry
techniczne które jednoznacznie wskazują na niszczarki producent marki KOBRA
wyłączny dystrybutor na polskim rynku firma ARGO S.A. Gdańska, a co za tym
idzie Zamawiający ogranicza konkurencyjność co jest niezgodnie z ustawą PZP art.
29. 2 który wskazuje, że Zamawiający winien tak opisywać przedmiot zamówienia
aby zachowana była konkurencyjność między dostawcami.
Proszę o wyrażenie zgody na zaoferowanie niszczarki z równoważnymi

rozwiązaniami lub usunięcie poniższych zapisów:
System Energy Smart zerowe zużycie mocy w funkcji stand-by - Zużycie energii w
trybie czuwania max. 0,1W.
System SPPU -wzmocniony system napędu - przeniesienie napędu wzmocnione
przekładnią zamkniętą.
2 silniki o mocy 460 W każdy - moc silnika min. 900W jeden silnik lub silnik
przystosowany do niszczenia wskazanej ilości arkuszy
Możliwość zamontowania półki na wydruki komputerowe - usunięcie tego zapisu
Pojemność kosza – 80-90l. – proszę o wyrażenie zgodny na zaoferowanie
urządzenie z koszem większym od wskazanej wartości.
Odp. Zamawiający modyfikuje zapisy dotyczące parametrów niszczarki na:
- Zerowe zużycie mocy w funkcji stand-by - Zużycie energii w trybie czuwania
max. 0,2W.
- Wzmocniony system napędu - 2 silniki o mocy min 460 W każdy – lub moc
silnika min. 900W przystosowany do niszczenia wskazanej ilości arkuszy
- Pojemność kosza – 80-100 L
4. Część 4 poz. 8
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał parametry techniczne które
jednoznacznie wskazują na niszczarki producent marki KOBRA wyłączny
dystrybutor na polskim rynku firma ARGO S.A. Gdańska, a co za tym idzie
Zamawiający ogranicza konkurencyjność co jest niezgodnie z ustawą PZP art. 29. 2
który wskazuje, że Zamawiający winien tak opisywać przedmiot zamówienia aby
zachowana była konkurencyjność między dostawcami.
Proszę o wyrażenie zgody na zaoferowanie niszczarki z równoważnymi
rozwiązaniami lub usunięcie poniższych zapisów:
System Energy Smart zerowe zużycie mocy w funkcji stand-by - Zużycie energii w
trybie czuwania max. 0,1W.
Touch Screen -wielofunkcyjny panel dotykowy - Przycisk sterujący z diodami LED
informującymi o włączonej funkcji niszczarki
System EPC -Electronic Power Control -system wskazujący wydajność niszczenia
w danym momencie - usunięcie tego zapisu
moc silnika 900/920 W - moc silnika min. 900W.
Kosz 130-135l. - kosz min. 130l.
Odp. Zamawiający modyfikuje zapisy dotyczące parametrów niszczarki na:
- Zerowe zużycie mocy w funkcji stand-by - Zużycie energii w trybie czuwania max.
0,2W.
Wielofunkcyjny panel dotykowy - Przycisk sterujący z diodami LED informującymi o
włączonej funkcji niszczarki
- Moc silnika min.900 W
- Kosz 120-140l

5. Część 6 poz. 8 Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga zaoferowania
niszczarki o wielkości ścinka 3,5x30mm. co stanowi stopnień bezpieczeństwa P-4
wedle normy DIN 66399 ( stara norma DIN 32757 stopień bezpieczeństwa DIN 3).
Proszę o wyrażenie zgody na zaoferowanie niszczarki które będzie niszczyła
dokumenty zgodnie z podanymi powyżej normami, ale jej ścinek będzie miał inne
wymiary od wymaganych.
Odp.:.Dla normy P-4 Zamawiający dopuszcza ścinek o wymiarach innych niż
wymagany
6. Część 4. Poz. 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzeń
umożliwiających jednorazowe podziurkowanie do 26 kartek z systemem wyłączania
21 noży dziurkujących, umożliwiających oprawę dowolnych formatów
dokumentów, w tym również formatu A5?
Odp.:.Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o powyższych parametrach.
7. Część 4, poz. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia
umożliwiającego jednorazową oprawę dokumentów do 115 kartek (skok 3:1) lub
280 kartek (skok: 2;1) przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań opisu
przedmiotu zamówienia?
Odp.:. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o powyższych parametrach.
8. Zamawiający dokonuje modyfikacji treści siwz w zakresie kryteriów oceny ofert.
Dotychczasową treść:
CZĘŚĆ IV, V
Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna liczba punktów
jakie może otrzymać oferta za
dane kryterium

l.p.

Kryterium

1)

Cena brutto (C)

60 %

60 punktów

2)

Termin gwarancji

20 %

20 punktów

3)

Termin realizacji

20 %

20 punktów

Ad.1) Zasady oceny Kryterium „Cena brutto” (C) 60% – będzie rozpatrywane na
podstawie ceny brutto, podanej przez Wykonawcę na formularzu oferty .
W przypadku kryterium „Cena brutto” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = C min/Ci • Max (C)

gdzie:
Pi (C)

liczba punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena brutto"

Cmin

najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Ci

cena oferty "i"

Max (C)

maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium
"Cena brutto"

Ad.2) Zasady oceny Kryterium „Termin gwarancji” (G) 20% (część IV - do poz.
13, 14, 15, 21), (część V – do poz. 2, 3, 4) – będzie rozpatrywane na podstawie terminu
podanego w ofercie, przy czym minimalnym terminem gwarancji jest 12 miesięcy a
maksymalnym 36 miesięcy. W przypadku nie podania terminu gwarancji Zamawiający
uzna, że Wykonawca oferuje 12 miesięczną gwarancję i otrzyma w tym kryterium 0
pkt.
W przypadku zaoferowania gwarancji 24 miesięcznej Wykonawca otrzyma 10 pt.
W przypadku zaoferowania gwarancji 36 miesięcznej Wykonawca otrzyma 20 pt.
CZĘŚĆ VI
Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna liczba punktów
jakie może otrzymać oferta za
dane kryterium

l.p.

Kryterium

1)

Cena brutto (C)

60 %

60 punktów

2)

Termin gwarancji

20 %

20 punktów

3)

Termin realizacji

20 %

20 punktów

Ad.1) Zasady oceny Kryterium „Cena brutto” (C) 60% – będzie rozpatrywane na
podstawie ceny brutto, podanej przez Wykonawcę na formularzu oferty .
W przypadku kryterium „Cena brutto” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = C min/Ci • Max (C)
gdzie:
Pi (C)

liczba punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena brutto"

Cmin

najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Ci

cena oferty "i"

Max (C)

maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium
"Cena brutto"

Ad.2) Zasady oceny Kryterium „Termin gwarancji” (G) 20% do poz. 2, 6, 7, 8 –
będzie rozpatrywane na podstawie terminu podanego w ofercie, przy czym minimalnym

terminem gwarancji jest 12 miesięcy a maksymalnym 36 miesięcy. W przypadku nie
podania terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 12 miesięczną
gwarancję i otrzyma w tym kryterium 0 pkt.
W przypadku zaoferowania gwarancji 24 miesięcznej Wykonawca otrzyma 10 pt.
W przypadku zaoferowania gwarancji 36 miesięcznej Wykonawca otrzyma 20 pt.
Dla pozostałych pozycji gwarancja min. 12 m-cy.
ZASTEPUJE SIĘ TREŚCIĄ:
CZĘŚĆ IV, V
Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna liczba punktów
jakie może otrzymać oferta za
dane kryterium

l.p.

Kryterium

1)

Cena brutto (C)

60 %

60 punktów

2)

Termin gwarancji

20 %

20 punktów

3)

Termin realizacji

20 %

20 punktów

Ad.1) Zasady oceny Kryterium „Cena brutto” (C) 60% – będzie rozpatrywane na
podstawie ceny brutto, podanej przez Wykonawcę na formularzu oferty .
W przypadku kryterium „Cena brutto” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = C min/Ci • Max (C)
gdzie:
Pi (C)

liczba punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena brutto"

Cmin

najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Ci

cena oferty "i"

Max (C)

maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium
"Cena brutto"

Ad.2) Zasady oceny Kryterium „Termin gwarancji” (G) 20% (część IV - do poz. 2,
6, 7, 8), (część V – do poz. 13, 14, 15) – będzie rozpatrywane na podstawie terminu
podanego w ofercie, przy czym minimalnym terminem gwarancji jest 12 miesięcy a
maksymalnym 36 miesięcy. W przypadku nie podania terminu gwarancji Zamawiający
uzna, że Wykonawca oferuje 12 miesięczną gwarancję i otrzyma w tym kryterium 0
pkt.
W przypadku zaoferowania gwarancji 24 miesięcznej Wykonawca otrzyma 10 pt.
W przypadku zaoferowania gwarancji 36 miesięcznej Wykonawca otrzyma 20 pt.

CZĘŚĆ VI
Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna liczba punktów
jakie może otrzymać oferta za
dane kryterium

l.p.

Kryterium

1)

Cena brutto (C)

60 %

60 punktów

2)

Termin gwarancji

20 %

20 punktów

3)

Termin realizacji

20 %

20 punktów

Ad.1) Zasady oceny Kryterium „Cena brutto” (C) 60% – będzie rozpatrywane na
podstawie ceny brutto, podanej przez Wykonawcę na formularzu oferty .
W przypadku kryterium „Cena brutto” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = C min/Ci • Max (C)
gdzie:
Pi (C)

liczba punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena brutto"

Cmin

najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Ci

cena oferty "i"

Max (C)

maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium
"Cena brutto"

Ad.2) Zasady oceny Kryterium „Termin gwarancji” (G) 20% do poz. 2, 3, 4, 5 –
będzie rozpatrywane na podstawie terminu podanego w ofercie, przy czym minimalnym
terminem gwarancji jest 12 miesięcy a maksymalnym 36 miesięcy. W przypadku nie
podania terminu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 12 miesięczną
gwarancję i otrzyma w tym kryterium 0 pkt.
W przypadku zaoferowania gwarancji 24 miesięcznej Wykonawca otrzyma 10 pt.
W przypadku zaoferowania gwarancji 36 miesięcznej Wykonawca otrzyma 20 pt.
Dla pozostałych pozycji gwarancja min. 12 m-cy.

MODFIKACJI PODLEGA RÓWNIEŻ ARKUSZ OFERY I POWINIEN
WYGLĄDAĆ NASTĘPUJĄCO
Załącznik Nr A
Miejsce i data ……………………
OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
poniżej 221.000 EURO
pt.:

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
nr sprawy WNP/334/PN/2019
Nazwa i adres Wykonawcy:
.............................................................
.............................................................
............................................................
1.

Niniejszą Ofertę składa :
Nazwa

adres
wraz z oznaczeniem województwa

Wykonawca (........................................................)

(........................)

Wykonawca

(........................)

2.

(........................................................)

Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów

Imię i Nazwisko

(........................................................................................)

Adres

(........................................................................................)

Telefon

(........................................................................................)

Fax.

(........................................................................................)

E-mail

(........................................................................................)

3.Dane Wykonawcy, które będą zawarte w umowie.
NIP
REGON
NR KONTA BANKOWEGO
NAZWISKA
WŁAŚCICIELI/OSÓB
UPOWAŻNIONYCH DO
PODPISANIA UMOWY
NAZWISKO OSOBY
ODPOWIEDZIALNEJ ZA
REALIZACJĘ NINIEJSZEGO
ZAMÓW.

4.Niniejsza oferta zawiera ……….. ponumerowanych stron.
5. Deklaracja Wykonawcy:
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu dla ww. zamówienia Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym
oświadczam(y), że:
1. Jako wykonawca jestem*: małym przedsiębiorstwem
średnim przedsiębiorstwem
dużym przedsiębiorstwem
*zaznaczyć X w odpowiednim polu

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zapoznałem/Zapoznaliśmy się i w pełni bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami i modyfikacjami.
W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję/-emy istotne postanowienia treści umowy zapisane
w SIWZ. Zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w
SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego .
Zapoznałem/Zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyłem/zdobyliśmy
wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.
Akceptuję/-emy warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i istotnych
postanowieniach treści umowy.
Oferuję/-emy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w
SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacjami obowiązującymi przepisami.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym SIWZ
za łącznym wynagrodzeniem w kwocie:

CZĘŚĆ I
Cena (wartość brutto) ………............. zł (słownie: ...................................................................zł),
w tym:
netto ………………. zł (słownie: .......................................zł) oraz podatek VAT …..%

CZĘŚĆ II
Cena (wartość brutto) ………............. zł (słownie: ...................................................................zł),
w tym:
netto ………………. zł (słownie: .......................................zł) oraz podatek VAT …..%

CZĘŚĆ III
Cena (wartość brutto) ………............. zł (słownie: ...................................................................zł),
w tym:
netto ………………. zł (słownie: .......................................zł) oraz podatek VAT …..%
Oferujemy sprzęt o parametrach:
*zaznaczyć właściwe
Poz. nr 2 Dziurkacz biurowy metalowy
Wydajność dziurkowania:
-jednorazowo minimum 5 kartek papieru – TAK/NIE
-jednorazowo minimum 10 kartek papieru - TAK/NIE
-jednorazowo minimum 15kartek papieru - TAK/NIE

Poz. nr 3 Dziurkacz biurowy metalowy
Wydajność dziurkowania:
-jednorazowo minimum 15 kartek papieru - TAK/NIE
-jednorazowo minimum 20 kartek papieru - TAK/NIE
-jednorazowo minimum 25 kartek papieru - TAK/NIE
Poz. nr 24 Zszywacz
Wydajność zszywania:
-jednorazowo minimum 20 kartek papieru - TAK/NIE
-jednorazowo minimum 25 kartek papieru - TAK/NIE
-jednorazowo minimum 30 kartek papieru - TAK/NIE

Poz. nr 25 Zszywacz
Wydajność zszywania:
-jednorazowo minimum 10 kartek papieru - TAK/NIE
-jednorazowo minimum 15 kartek papieru - TAK/NIE
-jednorazowo minimum 20 kartek papieru - TAK/NIE

CZĘŚĆ IV
Cena (wartość brutto) ………............. zł (słownie: ...................................................................zł),
w tym:
netto ………………. zł (słownie: .......................................zł) oraz podatek VAT …..%
Gwarancja: 12 miesięcy, 24 miesiące, 36 miesięcy (podkreślić właściwe) dla poz. (2, 6, 7, 8)
Termin realizacji: ……………. DNI, (min. 7 dni, maks. 21 dni)

CZĘŚĆ V
Cena (wartość brutto) ………............. zł (słownie: ...................................................................zł),
w tym:
netto ………………. zł (słownie: .......................................zł) oraz podatek VAT …..%
Gwarancja: 12 miesięcy, 24 miesiące, 36 miesięcy (podkreślić właściwe) dla poz. (13, 14, 15)
Termin realizacji: ……………. DNI, (min. 7 dni, maks. 21 dni)

CZĘŚĆ VI
Cena (wartość brutto) ………............. zł (słownie: ...................................................................zł),
w tym:
netto ………………. zł (słownie: .......................................zł) oraz podatek VAT …..%
Gwarancja: 12 miesięcy, 24 miesiące, 36 miesięcy (podkreślić właściwe) dla poz. (2, 3, 4, 5)
Termin realizacji: ……………. DNI, (min. 10 dni, maks. 30 dni)

Powyższa cena jest ceną ostateczną, bez możliwości doliczeń i zawiera wszelkie koszty związane z
wykonaniem zamówienia na warunkach określonych w SIWZ. Waloryzacja ceny może nastąpić
tylko na zasadach określonych w SIWZ.
Powyższa cena wynika z zestawienia asortymentowo-wartościowego, stanowiącego integralną część
mojej/naszej oferty.
8. Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia tj. przez 30 dni W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą
zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez
Zamawiającego.
9. Informuję(my), że wybór oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku
podatkowego
w
zakresie**:………………………………………
………………………………………………………………………………….
*niepotrzebne skreślić
**jeżeli będzie, należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku).

10. Następujące części zamówienia podzlecimy podwykonawcom: (wypełnić, jeżeli dotyczy)*
1)…………………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………………
*Niewypełnienie oznacza wykonanie przedmiotu zamówienia bez udziału podwykonawców.

11. Składam(y) niniejszą ofertę w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia.
12. Oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego
zamówienia.
13.
Oświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych:
1) Oświadczam, jako Wykonawca, że stosuję odpowiednie środki organizacyjne i techniczne określone
w art. 32 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
(Dz.U. UE. L. z 2016 r., Nr 119, str. 1) zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem w danym postępowaniu danych osobowych.
Jednocześnie zobowiązuję się do:
- zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub będę miał/a dostęp w trakcie
wykonywania czynności zleconych przez Zamawiającego,
- zgłaszania sytuacji (incydentów) naruszenia zasad ochrony danych osobowych
Zamawiającemu.
2) Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższym zobowiązaniem, może być
uznane za naruszenie przepisów karnych zawartych art. 84 ust. 1 RODO oraz motywach 129, 149152 RODO w tym odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie przepisów oraz zasad
bezpieczeństwa z zakresu ochrony danych osobowych.
3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wykonywania przez
Zamawiającego czynności w prowadzonym postępowaniu na gruncie ustawy Pzp, w przypadku
podpisania i realizacji umowy o zamówienie publiczne oraz archiwizacji dokumentacji postępowania
lub umowy, przez Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Czajkowskiego 109. 51-147 Wrocław. Podaję dane osobowe dobrowolnie i
oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w
tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz danych
osobowych osób podanych w ofercie i załącznikach do niej oraz przysługującym mi prawie dostępu
do treści tych danych i prawie do ich poprawiania.
Data ................................

.....................................................podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

II. Wyjaśnienia i modyfikacja treści siwz zostaną dołączone do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.
III. W związku z tym, że w specyfikacji nie dokonano zmian, które mogą uniemożliwić
złożenie ofert w nakazanym terminie, Zamawiający nie przedłuża terminu
składania ofert.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają
lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Pzp.
PRZEWODNICZĄCA
KOMISJI PRZETARGOWEJ
/…/
…...……….….....……...……..
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