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Ogłoszenie nr 540015190-N-2020 z dnia 27-01-2020 r.
Sztutowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 502848-N-2020
Data: 15/01/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (19391945), Krajowy numer identyfikacyjny 27611000000000, ul. ul. Muzealna 6, 82-110
Sztutowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 552 478 353, e-mail
karolina.pazdykiewicz@stutthof.org , faks 552 478 358.
Adres strony internetowej (url): http://stutthof.org/node/316

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej
jedna z następujących okoliczności: 1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. 2)
Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których
nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub
niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów, 3)
Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie przy pomocy, których
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Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy lub inne
zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest
możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających warunki określone
przez Zamawiającego w SIWZ. 4) Zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać 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. 5) Zmiany
Podwykonawcy lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy pod warunkiem spełnienia
warunków określonych w Umowie. 6) Wystąpienia konieczności zmiany osób, przy pomocy
których Zamawiający realizuje Przedmiot Umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy
lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego). 7)
Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że
osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać
zmiany tych osób, na inne spełniające warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym
niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 8) Zmiana terminu realizacji
Przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a także z przyczyn
określonych w § 2 ust. 3 Umowy. 9) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian
spowodowanych następującymi okolicznościami: a) siła wyższa (np. klęski żywiołowe,
wojny, rewolucje, embarga przewozowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne)
uniemożliwiająca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie ze szczegółowym opisem
Przedmiotu Umowy oraz mająca wpływ na terminowość wykonania Przedmiotu Umowy, b)
przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na
terminowość realizacji Przedmiotu Umowy. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy
przez Zamawiającego skutkuje jego przedłużeniem o okres przestojów i opóźnień, c)
koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w SOPZ, d) koniecznością
wprowadzenia uszczegółowienia Umowy w zakresie dotyczącym realizacji Umowy przez
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w celu możliwości dokonania bezpośredniej
zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, e) przedłużenia się czynności
odbiorowych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, pod warunkiem zgłoszenia
przez Wykonawcę robót budowlanych Zamawiającemu do odbioru końcowego w terminie
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określonym w § 6 Umowy, f) zmiana danych związanych z obsługą administracyjnoorganizacyjną Umowy, g) zmiany danych teleadresowych, h) wystąpienie omyłek pisarskich
i rachunkowych w treści Umowy, i) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części
Przedmiotu Umowy. 10) W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń
wymienionych w ust. 1 do 9 lit. a), b), c), d) i e) termin realizacji Przedmiotu Umowy może
ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia realizacji Przedmiotu
Umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 11)
Konieczności wprowadzenia zmian w zapisach w § 5 lub § 8 Umowy dotyczących
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a w szczególności § 5 ust. 17, 18 i 19. 12)
Zmiana Umowy jest możliwa również w innych przypadkach wymienionych w art. 144
ustawy Pzp. 13) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany Umowy w
przypadku, gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy
Wykonawca: - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy lub - w wyniku
przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców,
w szczególności na skutek utraty płynności finansowej przez Wykonawcę i niezapłacenia
należności Podwykonawców. 14) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany
Umowy polegającej na kumulatywnym przystąpieniu do długu po stronie Wykonawcy
podmiotu trzeciego. 15) Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają pisemnego
aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności z wyjątkiem zmian, o
których mowa w § 12 ust. 9 lit. f) i g) Umowy. Przedmiotowa zmiana wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony lub akceptacji w formie pisemnej Zamawiającego.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co
najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) Wystąpienie zmian powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy. 2)
Wystąpienie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których
nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub
niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów. 3)
Zmiana lub wprowadzenie nowego zakresu realizacji części Przedmiotu Umowy

3/9

27.01.2020

powierzonego podwykonawcy pod warunkiem spełnienia warunków określonych w
Umowie. 4) Wystąpienia konieczności zmiany osób, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2
Umowy. 5) Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w „Wykazie osób
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego”, przy pomocy,
których Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, w szczególności w wyniku śmierci,
choroby, ustania stosunku pracy, reorganizacji, lub innego zdarzenia losowe lub inne
przyczyny niezależnej od Wykonawcy lub gdy Zamawiający uzna, że nie wykonują one
należycie swoich obowiązków. Przedmiotowa zmiana możliwa jest pod warunkiem, że
Wykonawca skieruje do realizacji Przedmiotu Umowy inne osoby spełniającą warunki
określone w SIWZ. 6) Wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. 7)
Przestój lub opóźnienie zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ
na realizację Przedmiotu Umowy. 8) Konieczność usunięcia wad lub wprowadzenia zmian w
OPZ. 9) Niedostępność na rynku materiałów, urządzeń lub sprzętu wskazanych w OPZ
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów, urządzeń
lub sprzętu. 10) Pojawienie się na rynku materiałów, urządzeń lub sprzętu nowszej generacji.
11) Konieczność zrealizowania robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/materiałowych niż
wskazane w OPZ, w sytuacji, gdyby zastosowanie tych rozwiązań wynikało ze zmiany
przepisów prawa lub zmiany warunków realizacyjnych określonych w OPZ lub groziło
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy lub gdy zastosowanie
innych rozwiązań technicznych/technologicznych/materiałowych będzie skutkować
poprawieniem parametrów technicznych lub użytkowych lub pozwoli na zaoszczędzenie
kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego obiektu
budowlanego. W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów, na
które wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych
podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą wymagane
wobec urządzeń lub materiałów zastępujących te wskazane w OPZ. 12) Konieczność
realizacji robót budowlanych wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę,
13) Konieczność wprowadzenia podziału Przedmiotu Umowy na etapy lub na kolejne etapy,
zmian w Przedmiocie Umowy z przyczyn technicznych, technologicznych, prowadzonych
spraw sądowych, administracyjnych, konieczności uzyskania decyzji. 14) Wystąpienie siły
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wyższej uniemożliwiającej prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, przez którą rozumie
się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły
przewidzieć przed zawarciem Umowy oraz którego nie mogły uniknąć ani któremu nie
mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i
inne klęski żywiołowe, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skażenia, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego,
demonstracje i rozruchy społeczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjątkowy,
działania wojenne, akty władz państwowych uniemożliwiające wykonanie zobowiązań
umownych. 15) Działanie organów administracji lub innych podmiotów, w szczególności: a)
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji
lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień, postanowień, b) odmowa lub
zwłoka w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwoleń, opinii, uzgodnień, postanowień na skutek błędów w OPZ lub z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę, c) wydanie postanowienia o wstrzymaniu robót
budowlanych, d) konieczność uzyskania orzeczenia sądowego lub decyzji (stanowiska)
innego organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy. 16)
Wystąpienia konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich, w tym grup
społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego
określenia w chwili zawarcia Umowy. 17) Wystąpienia nieprzewidzianych lub odmiennych
od przyjętych w OPZ, ale istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy warunków
geologicznych, geotechnicznych, archeologicznych, wodnych lub terenowych, w
szczególności wystąpienia niewypałów i niewybuchów, konieczności wykonania wykopalisk
archeologicznych, występowania wysokiego poziomu wód gruntowych wykraczającego
ponad poziom określony w OPZ, wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub ich elementów lub sieci lub podziemnych
urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części. 18)
Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych określonych w STWiORB lub
ciągłych opadów deszczu lub śniegu lub temperatur zewnętrznych poniżej 7° C lub silnych
wiatrów o prędkości przekraczającej 10 m/s, uniemożliwiających wykonywanie
(prowadzenie) robót budowlanych bezpiecznie pod względem BHP, zgodnie z technologią
robót lub zasadami sztuki budowlanej, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie
odbiorów, przez okres dłuższy niż 3 kolejne dni kalendarzowe. Fakt wystąpienia
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niekorzystnych warunków atmosferycznych musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku
warunków atmosferycznych oraz musi być potwierdzony danego dnia przez Inspektora
nadzoru lub Zamawiającego. 19) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części robót
budowlanych objętych Przedmiotem Umowy zgodnie z § 7 Umowy. 20) Wystąpienie kolizji
lub niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub ewentualnymi równolegle prowadzonymi
przez inne podmioty lub Zamawiającego inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia
lub usunięcia tych kolizji. 21) Zgłoszenie sprzeciwu przez właścicieli terenów, na których
mają być prowadzone roboty budowlane określone w OPZ na prowadzenie tych robót, w
szczególności w zakresie pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, usunięcia
kolizji, regulacji wysokościowych terenu, budowy zjazdów, przestawienia ogrodzeń. 22)
Zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii. 23) Przedłużenia się czynności
odbioru końcowego robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, pod
warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych Zamawiającemu do
przedmiotowego odbioru w terminie określonym w § 2 ust. 2 Umowy. 2) Zmiana stawki
podatku VAT jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawcę. Jeżeli w okresie realizacji Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT
(obniżenie lub zwiększenie), za zakresy zamówienia wykonane lub zafakturowane po dacie
zmiany podatku VAT, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie netto powiększone
o kwotę podatku VAT w nowej wysokości. 25) Konieczność wykonania robót zamiennych
lub robót zleconych na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 26)
Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać
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. 27) Zastąpienie
Wykonawcy nowym wykonawcą: - w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia,
upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych
zmian Umowy lub - w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy
względem jego podwykonawców, w szczególności na skutek utraty płynności finansowej
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przez Wykonawcę i niezapłacenia należności podwykonawców. 28) Zmiana danych
teleadresowych. 29) Poprawienie omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy. 30)
Zmiana na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 31) Wystąpienie
innych niż wymienione powyżej okoliczności, nieleżących po stronie Wykonawcy, których
Strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 2.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę lub nie bez podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowią jednocześnie
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez
Wykonawcę. 3. Wszelkie zmiany do Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej
podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmian, o których mowa
w ust. 1 pkt 4 i 29, które wymagają jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony lub
akceptacji w formie pisemnej Zamawiającego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5)
W ogłoszeniu jest: 1. Oferty należy składać w Sekretariacie Muzeum Piaśnickiego w
Wejherowie Oddziału Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego i zagłady (1939-1945), ul. Św. Jacka 11/2, 84-200 Wejherowo, do dnia
30.01.2020 r. do godz. 900. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie
podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 1)
Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub zawierający
wszystkie informacje i oświadczenia wskazane w treści załącznika nr 1 do SIWZ; 2)
Oświadczenia zgodne ze wzorem stanowiącym załączniki nr 2 i 2a do SIWZ; 3)
Oświadczenia dotyczące podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji, których polega
Wykonawca, wymagane postanowieniami rozdz. X SIWZ; 4) Zobowiązania wymagane
postanowieniami rozdz. X ust. 1 lit. d) SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na
zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu; 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której
będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i
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zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii; 6) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał
lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do
podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że
Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.
Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o
ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Oferty należy składać w Sekretariacie Muzeum Piaśnickiego
w Wejherowie Oddziału Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemieckiego nazistowskiego
obozu koncentracyjnego i zagłady (1939-1945), ul. Św. Jacka 11/2, 84-200 Wejherowo, do
dnia 31.01.2020 r. do godz. 9:00. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po
terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 1)
Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub zawierający
wszystkie informacje i oświadczenia wskazane w treści załącznika nr 1 do SIWZ; 2)
Oświadczenia zgodne ze wzorem stanowiącym załączniki nr 2 i 2a do SIWZ; 3)
Oświadczenia dotyczące podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji, których polega
Wykonawca, wymagane postanowieniami rozdz. X SIWZ; 4) Zobowiązania wymagane
postanowieniami rozdz. X ust. 1 lit. d) SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na
zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu; 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której
będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii; 6) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał
lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do
podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że
Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.
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Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o
ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-01-30, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania
wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w
jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-01-31, godzina: 09:00, Skrócenie terminu
składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
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