Warszawa, 29 maja 2018 r.
syg. KOZ/KZGW-08(2) /2018/SK

Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w postępowaniu

Dotyczy:

postępowania w sprawie zamówienia publicznego na „Przegląd i weryfikacje metodyk wyznaczania
silnie zmienionych i sztucznych części wód powierzchniowych wraz ze wstępnym I ostatecznym
wyznaczeniem” nr zamówienia: KZGW/08/2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej działając na
podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1579 ze zm.), zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami oraz zmiany
treści SIWZ, które nie prowadzą w sposób istotny do zmiany jej treści.
Pytanie Nr 1
W związku z zapisem umownym wskazującym, że Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy
w przypadku opóźnienia Wykonawcy w stosunku do jakiegokolwiek terminu określonego zgodnie
Umową przekraczającą 30 dni kalendarzowych prosimy o doprecyzowanie, iż nie dotyczy to przypadków,
w których Zamawiający nie dostarczy terminowo dokumentów i informacji źródłowych wskazanych
w SIWZ.
Odpowiedź Zamawiającego
Zgodnie z zapisem § 6 ust. 1 Umowy Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania Umowy i wyznaczenia mu w tym celu dodatkowego
terminu. Należy podkreślić, że odstąpienie od umowy jest uprawnieniem Zamawiającego, a nie
obowiązkiem. Każda sytuacja przekroczenia terminów będzie odrębnie analizowana i oceniana przez
Zamawiającego.
Z powyższych względów zapisy Umowy pozostają bez zmian.
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Pytanie Nr 2
W kontekście pytania nr 1 prosimy także o informacje, kiedy Wykonawca będzie mógł wskazać
Zamawiającemu te dokumenty? Umowa wskazuje, że Zamawiający będzie miał na to 10 dni roboczych,
ale czy Wykonawca może wskazać te dokumenty już w swojej ofercie? 10 dni roboczych to 2 tygodniowy
okres prac, co biorąc pod uwagę terminy realizacji Etapu I w tym terminy procedur odbiorowych
znacząco wpływa na warunki realizacji. W praktyce, bowiem Wykonawca będzie musiał zakończyć pracę
pod koniec sierpnia. Zakładając, iż rozpocznie je po podpisaniu umowy, co nastąpi nie wcześniej niż w
lipcu to dodając do tego 10 dni roboczych na przekazania danych sprawia, iż Wykonawca będzie miał
zaledwie półtorej miesiąca na wykonania wszystkich produktów Etapu I.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający nie przewiduje zmiany SIWZ w zakresie nałożenia na Wykonawcę obowiązku wymienienia
dokumentów niezbędnych do realizacji umowy. Dokumenty i informacje źródłowe konieczne do realizacji
zadania zostały wymienione w Załączniku Nr 1 do SIWZ w rozdziale 6 UWARUNKOWANIA
REALIZACYJNE - pkt 22. Wymienione dokumenty zostaną Wykonawcy przekazane niezwłocznie po
podpisaniu umowy. Zapis w SIWZ ogranicza Zamawiającemu maksymalny czas na przekazanie
dokumentów do 21 dni – zgodnie z zapisem w tym samym punkcie.
Z powyższych względów zapisy Umowy pozostają bez zmian.
Pytanie Nr 3.
W § 5 umowy Zamawiający wskazał, iż Strony akceptują fakt, iż wypłata kwoty, o której mowa w § 4 ust.
1, nastąpi zgodnie z procedurami przyjętymi dla zadań dofinansowanych ze środków NFOŚiGW. Prosimy
o podanie precyzyjnych informacji dotyczących procedur przyjętych dla zadań dofinansowanych ze
środków NFOŚiGW i jakie skutki te procedury powodują dla Wykonawcy.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zadania wystąpił i otrzymał dofinansowanie z NFOŚiGW.
Szczegółowe informacje w zakresie procedur przyjętych dla zadań dofinansowanych ze środków
NFOŚiGW zawarte są na stronie http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/panstwowe-jednostkibudzetowe/wzory-umow/.
Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.
Pytanie Nr 4
W umowie jest zapis, iż Wykonawca zapłaci kary z tytułu każdego stwierdzonego przypadku
nieuzgodnionej z Zamawiającym zmiany w składzie osobowym zespołu projektowego wskazanego do
realizacji Umowy w Ofercie Wykonawcy, w wysokości 5 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. Jeżeli osoba wprowadzona do zespołu projektowego przez Wykonawcę
do realizacji Umowy bez zgody Zamawiającego nie spełnia warunków postawionych przez
Zamawiającego w zakresie potencjału osobowego Wykonawcy (dla roli, którą pełni), to kara umowna,
o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wynosi 5 % wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto
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wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy.). Nie rozumiemy, dlaczego Zamawiający w tym samym ustępie dwa razy
opisuje karę w wysokości 5%. Prosimy o wytłumaczenie czy kary te należy rozumieć jako 2x5% = 10 %
wynagrodzenia brutto za każdy przypadek, czy też 5%. Ponadto czy fakt zapłacenia 5% kary umownej
wskazuje, że Zamawiający zaakceptuje fakt iż osoba wykonująca daną część Zamówienia nie spełnia
warunków postawionych przez Zamawiającego w zakresie potencjału osobowego Wykonawcy? Wydaje
się, iż tak należy czytać umowę – mamy jednak wątpliwość czy zapewniają to zachowanie uczciwej
konkurencji i równe traktowanie wykonawców.
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający zmienia treść § 7 ust. 4 Umowy.
Było:
„Z tytułu każdego stwierdzonego przypadku nieuzgodnionej z Zamawiającym zmiany w składzie
osobowym zespołu projektowego wskazanego do realizacji Umowy w Ofercie Wykonawcy, w wysokości
5% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. Jeżeli osoba
wprowadzona do zespołu projektowego przez Wykonawcę do realizacji Umowy bez zgody
Zamawiającego nie spełnia warunków postawionych przez Zamawiającego w zakresie potencjału
osobowego Wykonawcy (dla roli, którą pełni), to kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym,
wynosi 5% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy.”.
Obowiązuje:
„Z tytułu każdego stwierdzonego przypadku nieuzgodnionej z Zamawiającym zmiany w składzie
osobowym zespołu projektowego wskazanego do realizacji Umowy w Ofercie Wykonawcy, w wysokości
2% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. Jeżeli osoba
wprowadzona do zespołu projektowego przez Wykonawcę do realizacji Umowy bez zgody
Zamawiającego nie spełnia warunków postawionych przez Zamawiającego w zakresie potencjału
osobowego Wykonawcy (dla roli, którą pełni), to kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzedzającym,
wynosi 5% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy.”
Zamawiający podkreśla, że istotnym jest to, czy zamówienie jest realizowane przez osoby posiadające
kwalifikacje i doświadczenie zgodne z wymogami SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji
przedmiotu Umowy przez osoby niespełniające tych wymogów.
Pytanie Nr 5
W związku z wejściem w życie wymagań określonych roboczo, jako RODO prosimy o informację czy osoba
zatrudniona przez Wykonawcę (bez względu na formę prawną łączącą ją z Wykonawcą) ma prawo
odmówić Zamawiającemu przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli została wskazana w ofercie?
Wskazujemy, bowiem, iż takie dane jak: imię, nazwisko, e-mail, telefon, rola/funkcja w projekcie może
zostać uznana za daną osobową a nowe przepisy uprawniają daną osobę to wycofania zgód na ich
przetwarzanie. Tym samym za nieuprawniony należy uznać zapis, iż Zamawiającemu przysługuje prawo
żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o
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którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazaniu danych osób wskazanych
w ofercie (imię, nazwisko, e-mail, telefon, rola/funkcja w projekcie).
Odpowiedź Zamawiającego
Powyższe pytanie dotyczy interpretacji zapisów RODO, co nie leży w kompetencjach Zamawiającego.
Możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych istniała również przed tzw. RODO.
Merytoryka prac realizowanych przez Wykonawcę jest kluczowa w skali całego kraju. Specjaliści
podejmując się realizacji przedmiotu zamówienia nie powinni być anonimowi. Nadto strony Umowy są
zobowiązane do ścisłej współpracy ze sobą, a przekazane dane specjalistów mają usprawnić współpracę.
Wykonawca winien poinformować osoby pracujące nad realizacją zamówienia o obowiązku przekazania
swoich danych do Zamawiającego dla celów realizacji przedmiotu zamówienia oraz o treści zapisów § 15
Umowy. Nadto Wykonawca powinien uzyskach dane osobowe i zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Jak już podkreślano, z uwagi na merytoryczną wagę przedmiotu
zamówienia nieodzownym jest, aby Zamawiający miał kontakt z osobami wykonującymi zamówienie? W
ocenie Zamawiającego postanowienia Umowy nie naruszają RODO. Przetwarzanie danych osobowych
specjalistów jest konieczne dla realizacji Umowy. Również osoby zatrudnione przez Wykonawcę (bez
względu na formę prawną łączącą ją z Wykonawcą) muszą przekazać Wykonawcy swoje dane osobowe
dla realizacji łączącego ich stosunku prawnego.
Pytanie Nr 6
W związku z zapisem umowy wskazującym, iż „Kary umowne podlegają sumowaniu, tj. naliczenie kary
umownej z jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją
ku temu podstawy” prosimy o dodanie do umowy maksymalnej wielkości kar, do jakich poszczególne
części mogą się sumować. Prosimy także o wskazanie sytuacji, w których Wykonawca nie zgodzi się z
interpretacją Zamawiającego dotyczącą nałożenia na Wykonawcę kar. Umowa powinna wskazywać, iż w
takim momencie bieg terminów liczenia kar należy wstrzymać a także powinna wskazywać, kto będzie
odpowiedzialny za interpretowanie słuszności nałożenia danej kary. Jeśli ma to być sąd to należy
wskazać, że do momentu rozstrzygnięcia przez sąd kwestii spornej kary za każdy dzień opóźnienia nie
będą naliczane.
Odpowiedź Zamawiającego
Zapisy Umowy w zakresie sumowania kar umownych pozostają bez zmian.
Jeżeli chodzi o naliczanie kar umownych to zgodnie z zapisem § 17 Umowy do spraw nieuregulowanych
niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459).
Zamawiający nie przewiduje uregulowania specjalnej procedury rozstrzygania sporów, co do zasadności
naliczenia kar umownych.
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Pytanie Nr 7
Paragraf 3 umowy wskazuje, że Strony zgodnie ustalają, że za termin wykonania poszczególnych
Produktów przyjmuje się datę podpisania przez strony odpowiedniego protokołu odbioru
stwierdzającego przyjęcie pracy bez wad, co oznacza, że Wykonawca chcąc dotrzymać terminów
określonych w Harmonogramie realizacji zamówienia, powinien przekazać Zamawiającemu prace,
uwzględniając terminy określone w § 1 ust. 1, niezbędne do przeprowadzenia procedury odbioru.
Wskazujemy, iż taki zapis jest nieuczciwy w stosunku do Wykonawcy gdyż zrzuca na Wykonawcę
odpowiedzialność za długość trwania procesu odbioru. Inny punkt umowy wskazuje, że procedura
odbioru zostaje powtórzona dla poprawionej wersji produktów (aż do czasu przyjęcia produktów bez
uwag i uznania ich przez Zamawiającego za wykonane zgodnie z umową). Przy czym umowa wskazuje
także, iż Wykonawca przekazuje Zamawiającemu skorygowany produkt wraz z tabelą opisującą sposób
rozpatrzenia każdej zgłoszonej uwagi. Przy tak ogromnym projekcie trudno będzie uniknąć sytuacji,
w której Wykonawca nie będzie się zgadzał z Zamawiającym w pewnych aspektach wykonanej pracy.
Z pewnością dojdzie też do sytuacji, w której to Zamawiający ostatecznie wycofa się z uwagi uznając
argumenty Wykonawcy. Jest to normlane w realizacji projektów. Ani Zamawiający ani Wykonawca nie
jest jednak w stanie przewidzieć z wyprzedzeniem takich sytuacji i okresu ich trwania. Może, zatem dojść
do sytuacji, w której procedura odbiorowa będzie się przedłuża z powodu uwagi, z której ostatecznie
Zamawiający się wycofa. Prosimy o wskazanie, że w takim wypadku Wykonawca nie będzie obarczany
karami za opóźnienia w terminie realizacji zamówienia.
Odpowiedź Zamawiającego
Wykonawca w Umowie ma wskazane konkretne terminy realizacji zadań i podzadań. Terminy te są
odległe, dlatego też zdaniem Zamawiającego przekazując zadania do odbioru Wykonawca powinien
uwzględnić procedurę odbioru. Nadto, jak sam pytający stwierdził strony nie są w stanie przewidzieć
z wyprzedzeniem różnych sytuacji i czasu ich trwania. Zapisy Umowy są na tyle ogólne, a jednocześnie
precyzyjne, aby stanowiły rozwiązanie dla różnych stanów faktycznych, które mogą zaistnieć przy
realizacji Umowy. Zbytnie uszczegóławianie Umowy nie zagwarantuje jej lepszej realizacji. Każda sytuacja
opóźnienia w realizacji Umowy będzie odrębnie analizowana przez Zamawiającego. Zapisy Umowy
pozostają bez zmian.
Pytanie Nr 8
Prosimy o uszczegółowienie przypadków nałożenia kary w wysokości 80 tyś złotych brutto w przypadku
każdego stwierdzonego naruszenia postanowień § 13 Umowy. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem
naruszenia postanowień umowy? Kto będzie weryfikował, iż do takiego naruszenia doszło? Wykonawca
jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie wyżej
wymienionej klauzuli poufności przez swoich pracowników i podwykonawców. Czy jeśli Wykonawca
wykaże, iż tak zrobił (np. podpisał stosowne umowy o poufności) a mimo wszystko z przyczyn od
Wykonawcy niezależnych w toku realizacji prac lub w trakcie trwania asysty dojdzie do ujawnienia
danych przez osobę, która nie będzie już współpracować z Wykonawcą to czy w takiej sytuacji
Zamawiający nałoży karę w wysokości 80 tyś zł brutto?
Odpowiedź Zamawiającego
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Zachowanie tajemnicy informacji uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy, w tym
informacji niejawnych jest niezwykle istotne dla Zamawiającego. Zamawiający jest państwową osobą
prawną, na której spoczywa obowiązek staranności zachowania poufności informacji, w tym informacji
niejawnych. Nadto należy zaznaczyć, że Zamawiający korzysta z materiałów powierzonych mu przez
instytuty badawcze i sam jest zobowiązany wobec innych podmiotów do zachowania poufności.
Nierealnym jest, aby Zamawiający przewidział każdą możliwą sytuację naruszenia § 13 Umowy. Zapisy
Umowy są na tyle ogólne, a jednocześnie precyzyjne, aby stanowiły rozwiązanie dla różnych stanów
faktycznych, które mogą zaistnieć przy realizacji Umowy. Zbytnie uszczegóławianie Umowy nie
zagwarantuje jej lepszej realizacji. Zamawiający informuje, że każda sytuacja naruszenia będzie podlegała
indywidualnej ocenie przez Zamawiającego. Zapisy Umowy pozostają bez zmian.
Pytanie Nr 9
W związku z treścią SIWZ i OPZ do projektu dot. metodyki SZCW i SCW chciałem zapytać, czy termin
zakończenia I etapu prac przewidywany na 27 września 2018 nie może ulec przesunięciu na koniec
października lub połowę listopada? Proszę zwrócić uwagę, że konferencja, aby dochować terminu
wysłania zaproszeń 21 dni przed jej terminem oraz 10 dni na uwagi pokonferencyjne musi się odbyć
najpóźniej w połowie września. Przed konferencją, aby miała ona sens, trzeba dopracować wstępną
metodykę i dokonać pilotażu na 25 jcwp.
Jeśli umowa z wykonawcą zostałaby
podpisana ok 1 sierpnia (to wariant optymistyczny), najpóźniej 20 sierpnia trzeba zaprosić uczestników
konferencji, dokonując wcześniej kilku uzgodnień z KZGW (naliczyłem 5). To praktycznie jest
niewykonalne.
Drugi możliwy wariant to przeniesienie konferencji do drugiego etapu (grudzień – styczeń), ale wtedy
znacznie należałoby przeredagować SIWZ i OPZ.
Odpowiedź Zamawiającego
Terminy wskazane w SIWZ zostały określone w aneksie nr 1/202/2018 zawartym 15.04.2018 r. do umowy
nr 159/2016/Wn50/NE-WU/D z dnia 26.10.2016 r. pomiędzy Narodowym Funduszem ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej a PGW WP KZGW na realizację zadania pn.: „Przegląd i weryfikacja
metodyk wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód wraz ze wstępnym i ostatecznym
wyznaczaniem”. Zamawiający nie przewiduje ich zmiany.
Zamawiający nie przewiduje ich zmiany.
MODYFIKACJA SIWZ z UWAGI NA RODO
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej działając na
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1579 ze zm.) informuje, że modyfikuje treść SIWZ w przedmiotowym postępowaniu.
W Rozdziale I SIWZ (Informacje o Zamawiającym) wprowadza się pkt 1.3 o treści:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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
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i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
















administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527282-56-16
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP iod@wody.gov.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące
postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie ………………….;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa
Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

_________________________________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego.
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W formularzu oferty wprowadza się pkt. 14 o treści:
14. Oświadczam, że wypełniłem / nie dotyczą mnie obowiązki - informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
*W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np.
przez wykreślenie odpowiedniej deklaracji).
Zamawiający załącza obowiązujący formularz oferty – po uzupełnieniu o w/w pkt.14.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje niezmieniony, tj.:
Termin składania ofert upływa w dniu 06.06.2018 r. godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 06.06.2018 r. o godz. 11:00.
Miejsce składania i otwarcia ofert zgodnie z informacją wskazaną w Rozdziale XIV SIWZ.
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