Katowice, dnia 19.02.2019 r.
WT-I.2370.2.2019
Odpowiedzi na pytania, zmiana treści SIWZ oraz treści ogłoszenia
Działając na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j.
(Dz.U. z 2018 r poz. 1986 z późn. zm, zwana dalej p.z.p.) Zamawiający odpowiada na pytania
wyjaśniając oraz zmieniając treść SIWZ oraz treść ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego na
realizację zadania p.n.:
„Modernizacja obiektów KW PSP Katowice ul. Wita Stwosza 36 do potrzeb ośrodka szkolenia.”

Pytanie nr 1:
w nawiązaniu do treści SIWZ, proszę o odpowiedź na poniższe pytania:
1) Punkt 3.10 SIWZ dotyczy okresu gwarancji.
"Okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace i zamontowane urządzenia będące przedmiotem
zamówienia nie może być krótszy niż 5 lat liczony od dnia ostatecznego końcowego odbioru robót."
Proszę o informację czy zadeklarowany przez wykonawcę okres gwarancji dotyczy jedynie
wykonania prac (robocizny).
Dla powyższej interpretacji należy przyjąć, że na materiały i urządzenia obowiązuje gwarancja
producenta (np. gwarancja na lampę 24 miesiące).
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Punkt 3.10 SIWZ otrzymuje brzmienie:
Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane nie może być krótszy niż 5 lat liczony od
dnia ostatecznego końcowego odbioru robót.
Okres gwarancji i rękojmi na zamontowane urządzenia będące przedmiotem wyposażenia nie może
być krótszy niż 2 lata liczony od dnia ostatecznego końcowego odbioru.
Dla potwierdzenia powyższego, Wykonawca w postępowaniu przedstawi dokument: Dokument
gwarancyjny – wg. załącznika nr 6 do niniejszej SIWZ. Dokument będzie podstawą dla oceny
kryterium oceny oferty: Warunki gwarancji i rękojmi dla robót budowlanych. Wykonawca określając
okres gwarancji przedstawi go w pełnych latach.
Punkt 17 SIWZ Kryteria oraz sposób oceny ofert otrzymuje brzmienie:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród wszystkich ofert spełniających
wymagania specyfikacji.
Zamawiający nie przeprowadzi aukcji elektronicznej w celu wybory oferty najkorzystniejszej.
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Lp.

Nazwa kryterium:

Waga:

1

Cena

60 %

2

Warunki gwarancji i rękojmi dla robót budowlanych

40 %

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu i została złożona przez
Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w
oparciu o w/w kryteria .Wszystkie składniki oferty będą przeliczane wg niżej podanych, jednakowych
dla wszystkich Wykonawców, wzorów i zasad z uwzględnieniem wagi poszczególnych kryteriów,
dając w rezultacie łączną ocenę punktową.

Skala punktów stosowana do oceny ofert: 1 – 100 punktów.

Cena – według wzoru:
Liczba punktów = ( Cmin / Cof ) x 100 x 0,6

gdzie:

Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert badanych
Cof – cena brutto podana w ofercie badanej.

Warunki gwarancji i rękojmi dla robót budowlanych.
Ocena dla kryterium: Gwarancja i rękojmia dla robót budowlanych (minimum 5 lat ) –
odbywać się będą wg zasady:
Wykonawca za każdy zadeklarowany pełny rok gwarancji i rękojmi powyżej okresu: 5 lat uzyska 8 pkt. w ocenie kryterium.
Maksymalna ilość punktów do osiągnięcia przez Wykonawców wynosi: 40 pkt.
Zadeklarowane przez Wykonawców okresy gwarancji i rękojmi powyżej 10 lat będą oceniane
przez Zamawiającego maksymalną ilością punktów.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego oferty. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy PZP
Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny.
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona będzie zobowiązany do złożenia
w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualnych na dzień złożenia m.in. - oświadczeń
i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1.
Punkt 3 załącznika nr 1 do SIWZ „formularz oferty” otrzymuje brzmienie:
Oświadczamy, iż udzielamy gwarancji i rękojmi dla robót budowlanych będących przedmiotem
zamówienia na okres ……….…... lat (nie mniej niż 5 lat) oraz dla zamontowanych urządzeń będących
przedmiotem zamówienia na okres ……….…... lat (nie mniej niż 2 lat).
Załącznik nr 6 do SIWZ „Dokument gwarancyjny” otrzymuje brzmienie:
Załącznik Nr 6 do SIWZ
………………………………………….
pieczęć wykonawcy

Nazwa Wykonawcy:……………..……………..…………………………………………………..…..
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………………
NIP…………………………………………….. REGON ………………..……………………………

D o t y c z y: postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania:
„Modernizacja obiektów KW PSP Katowice ul. Wita Stwosza 36 do potrzeb ośrodka szkolenia”

DOKUMENT GWARANCYJNY
Gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane - ……… lat.
Gwarancja i rękojmia na wykonane zamontowane urządzenia - ……… lat.
1. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń przedmiotu umowy powstałych w wyniku niewłaściwego
użytkowania i konserwacji oraz naturalnego zużycia.
2. Strony umowy ustalają, że ewentualne reklamacje zgłaszane będą przez użytkownika przedmiotu
umowy. Dopuszczalną formą zgłoszenia reklamacji jest formalne pismo wysłane: email lub
faksem na numer: …………………… (obowiązuje potwierdzenie otrzymania wiadomości), a
następnie pocztą.
3. Wykonawca gwarantuje wykonanie zgłoszonej reklamacji niezwłocznie, na własny całkowity
koszt (w tym transport), jednak nie później niż 3 dni od chwili zgłoszenia reklamacyjnego.

4. Podstawą liczenia okresu reklamacji jest protokół zdawczo-odbiorczy, który sporządza
Wykonawca w 2 egzemplarzach po jednym dla stron niniejszej umowy. Protokół ten zawiera
m.in. datę zgłoszenia reklamacji, datę przekazania naprawionego przedmiotu umowy - wraz z
podpisami upoważnionych osób.
5. W przypadku napraw gwarancyjnych Wykonawca przedłuża okres gwarancji na reklamowany
zakres przedmiotu umowy o czas, który liczony jest od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia
przekazania naprawionego zakres przedmiotu umowy.
6. Wykonawca gwarantuje właściwe wykonanie przedmiotu umowy, a także jego zgodność
z odpowiednimi normami i przepisami oraz kompletność wykonanego zadania.
7. Bieg okresu gwarancyjnego rozpocznie się z chwilą podpisania protokołu odbioru bez uwag.
8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego
w terminie 7 dni o:
- zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
- ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
- wszczęciu postępowania upadłościowego, w którym uczestniczy Wykonawca,
- ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy,
- zawieszeniu działalności Wykonawcy.
Okres gwarancji zostaje zrównany z okresem rękojmi.
Miejscowość,……. ........ …… .

dnia ......... …...

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

Pytanie nr 2:
W punkcie 3 SIWZ widnieje zapis: "Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur częściowych."
W punkcie 13.4 SIWZ widnieje zapis: "Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi po wykonaniu
przez Wykonawcę całości przedmiotu zamówienia i dokonaniu jego odbioru przez Zamawiającego
bez uwag."
Proszę o odpowiedź który z zapisów jest prawidłowy.
W przypadku możliwości częściowego fakturowania, ile faktur częściowych przewiduje
Zamawiający?
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający zmienia treść punktu 3 SIWZ – opis przedmiotu zamówienia w ten sposób, że

ostatnie zdanie tego punktu otrzymuje brzmienie: Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur
częściowych. Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę całości
przedmiotu zamówienia i dokonaniu jego odbioru przez Zamawiającego bez uwag.

Pytanie nr 3:
Punkt 5.1.1. SIWZ
Czy w przypadku dopuszczenia możliwości częściowego fakturowania, Zamawiający dopuszcza
zmniejszenie zdolności kredytowej Wykonawcy z 800 000zł do kwoty odpowiadającej częściom
zakresów prac?
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający nie dopuszcza częściowego fakturowania. Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu
5.1.1 SIWZ.
Ponadto Zamawiający Zmienia punkt 5.1.2 SIWZ w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:
5.1.2. W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia, należy spełnić
następujące warunki:
Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że wykonał minimum jedną robotę
budowlaną o podobnym charakterze o wartości min. 800 000,00 zł. brutto obejmującą swym
zakresem robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji elektrycznych i
niskoprądowych o wartości minimum 300 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz do wskazanych
pozycji załączeniem dowodów ich dotyczących, określających czy prace te zostały wykonane
w sposób należyty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże się dwoma robotami w tym
jedną robotą budowlaną o podobnym charakterze o wartości minimum 500 000,00 zł oraz jedną
robotą budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji elektrycznych i niskoprądowych o
wartości minimum 300 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz do wskazanych pozycji załączeniem
dowodów ich dotyczących, określających czy prace te zostały wykonane w sposób należyty i
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dowodami potwierdzającymi, czy zamówienie zostało wykonane należycie, są:
- poświadczenia lub inne dokumenty jeżeli z przyczyn uzasadnionych o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
Jeśli Wykonawca składa oświadczenie zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości
uzyskania poświadczenia. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów w
przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w
ww. wykazie zostały wcześniej wykonane.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz zamówień lub dowody potwierdzające należyte
wykonanie budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu
wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający

może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienie było
wykonywane lub miało zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub
dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
Do przeliczenia wartości określonej w niniejszym punkcie a występującej w innej walucie niż
PLN, Zamawiający zastosuje średni kurs NBP, z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu
w BZP.
W wykazie należy podać tylko i wyłącznie takie roboty, które spełniają powyższe wymagania.
Zamawiający zmienia treść punktu 6.15 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
Wykaz prac: minimum jedna robota budowlana o podobnym charakterze o wartości min. 800 000,00
zł. brutto obejmującą swym zakresem robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji
elektrycznych i niskoprądowych o wartości minimum 300 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz do wskazanych pozycji
załączeniem dowodów ich dotyczących, określających czy prace te zostały wykonane w sposób
należyty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający uzna
warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże się dwoma robotami w tym jedną robotą budowlaną o
podobnym charakterze o wartości minimum 500 000,00 zł oraz jedną robotą budowlaną polegającą na
wykonaniu instalacji elektrycznych i niskoprądowych o wartości minimum 300 000,00 zł brutto w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz do
wskazanych pozycji załączeniem dowodów ich dotyczących, określających czy prace te zostały
wykonane w sposób należyty i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.
Zamawiający zmienia treść paragrafu 7 punkt 5 załącznika nr 5 do SIWZ „Wzór umowy”
nadając mu brzmienie:
Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur częściowych.
Zamawiający zmienia treść paragrafu 7 punkt 6 załącznika nr 5 do SIWZ „Wzór umowy”
nadając mu brzmienie:
Rozliczenie prac nastąpi na podstawie faktury końcowej sporządzonej w oparciu o końcowe
rozliczenie zadania uwzględniające postanowienia końcowego odbioru robót podpisane przez komisję
odbiorową powołaną przez Zamawiającego.
Zamawiający zmienia treść paragrafu 7 punkt 7 załącznika nr 5 do SIWZ „Wzór umowy”
nadając mu brzmienie:
Wynagrodzenie Wykonawcy Zamawiający przekaże na rachunek bankowy Wykonawcy na niej
wskazany w terminie do ………... dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z
protokołem odbioru. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Zamawiający dodaje paragraf 7a do załącznika nr 5 do SIWZ „Wzór umowy” nadając mu
brzmienie:

§ 7a
PODWYKONAWCY
1.

Wykonawca w przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo lub zamiaru jej zmiany
zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia na zasadach określonych w art. 143b ustawy
Pzp do przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy lub zmiany umowy, z którego wynikać
będzie co najmniej: zakres robót wraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym, dane
podwykonawcy, wartość robót, termin zapłaty oraz zobowiązanie podwykonawcy dotyczące
udzielenia gwarancji jakości.

2.

Termin zapłaty wynikający z umowy o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia
wystawienia faktury lub rachunku.

3.

Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń w formie pisemnej do przedstawionych
projektów umów lub projektów zmian umów o podwykonawstwo w terminie 14 dni od daty ich
przedstawienia Zamawiającemu, gdy nie spełniają one wymagań określonych w SIWZ oraz
przewidują termin zapłaty dłuższy niż wskazany w ust.2. Wykonawca przedłoży nową
propozycję, uwzględniającą uwagi Zamawiającego lub wykona roboty samodzielnie.

4.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia (zaakceptowanej przez Zamawiającego) umowy Wykonawcy z
podwykonawcą, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane
albo dostawy lub usługi.

5.

W przypadku, gdy przedłożona kopia umowy o podwykonawstwo nie jest zgodna z projektem
zatwierdzonym przez Zamawiającego, Zamawiający zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do
takiej umowy w terminie 14 dni od daty jej przedłożenia.

6.

Postanowienia ust.1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku zawierania umów podwykonawców z
dalszymi podwykonawcami.

7.

Umowy Wykonawców z podwykonawcami oraz podwykonawców z dalszymi podwykonawcami
muszą być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8.

W przypadku uchylania się od zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcom zaakceptowanym przez Zamawiającego, Zamawiający dokona bezpośredniej
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w trybie art. 143c Prawa Zamówień Publicznych. Z tego tytułu wartość
wynagrodzenia Wykonawcy zostaje pomniejszona, a Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do
Zamawiającego dotyczących kwoty uiszczonej podwykonawcom.

9.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, lub usługi po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w

formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Zamawiający
poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag w terminie 7 dni.
12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11 w terminie wskazanym przez

Zamawiającego, Zamawiający:
a) nie dokona bezpośredniej

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty

b) złoży

do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu
płatność się należy,

c)

dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność tej
zapłaty.

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o

których umowa w ust. 8 Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
14. Konieczność dokonania dwukrotnej bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 8 lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat
stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
15. Wykonawca zamierza wykonać następujące roboty za pomocą podwykonawców:
a)
b)
16. Pozostały zakres robót Wykonawca zamierza wykonać samodzielnie.
17. W przypadku, gdy Wykonawca polega w toku postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego w; celu wykazania warunku udziału w tym postępowania na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, część zamówienia wskazana
przez Wykonawcę tj.: .................. musi być wykonywana przez podwykonawców wskazanych
(nazwa) .......................
18. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby

Wykonawca powoływał się w art. 22a ust.l ustawy Pzp, w celu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wskazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
19. Za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

Zamawiający zmienia treść paragrafu 9 punkt 2 załącznika nr 5 do SIWZ „Wzór umowy”
nadając mu brzmienie:
Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane ustala się na zgodny z ofertą to jest okres:
………. lat od daty końcowego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. Okres gwarancji i
rękojmi na zamontowane urządzenia będące przedmiotem zamówienia ustala się na zgodny z ofertą to
jest okres: ………. lat od daty końcowego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

Zamawiający zmienia brzmienie punktu 11 SIWZ „Opis sposobu przygotowania oferty”

zastępując widniejące w podpunkcie 13 sformułowanie „nie otwierać przed: 22.02.2019 r. g. 09.30”
sformułowaniem: „nie otwierać przed: 28.02.2019 r. g. 09:30”
Zamawiający zmienia brzmienie punktu 12 SIWZ „Miejsce oraz termin składania ofert” w
podpunktach 1 oraz 2 przedmiotowego punktu, które otrzymują brzmienie:
1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego tj.: Komenda Wojewódzka Państwowej
Straży Pożarnej w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36, 40-042 Katowice – Biuro podawcze , nie
później niż do dnia 28.02.2019r. do godz. 9:00. Godziny pracy biura podawczego od
poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30. W przypadku złożenia oferty po terminie
składania ofert zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy.
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Katowicach, ul. Wita Stwosza 36 – pomieszczenie 16a w dniu 28.02.2019r. o godz. 09:30.
W przypadku złożenia oferty opisanej datą otwarcia sprzed niniejszej zmiany Zamawiający
dokona otwarcia takiej oferty w nowej dacie otwarcia chyba, że wcześniej oferta zostanie
wycofana przez Wuykonawcę.

Dokonane wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ i zmiana treści ogłoszenia wiążą Wykonawców
z chwilą powzięcia do wiadomości.
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