PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, tel. 62/76 79 525, fax 62/ 76 79 506
NIP 618-18-80-248 REGON 250938764
DZIAŁ TECHNICZNY tel./fax 62/76 79 529

Numer sprawy: III/DT/23110/Pn-9/2012

Kalisz, dnia 10 października 2012 r.

Informacja do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie obiektu Centrum
Dydaktycznego Badań Kół Zębatych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 201-205.

Odpowiadając na pytania Wykonawców, dotyczących treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, zwanej dalej “SIWZ”, na wykonanie obiektu Centrum Dydaktycznego Badań
Kół Zębatych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego w Kaliszu przy ulicy Poznańskiej 201-205, na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 rok - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr.113, poz. 759),
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i uzupełnień :
1. Pytanie Wykonawcy :
W celu dokładnej wyceny robót drogowych, prosimy o przekazanie projektu drogowego z rzędnymi
projektowanymi nawierzchni drogowych.
Odpowiedź Zamawiającego :
Wycenę robót zewnętrznych wykonać w oparciu o projekt zagospodarowania terenu, przedmiar robót
oraz wyjaśnienia i uzupełnienia dodane dnia 4 i 10 października 2012 r. Zamawiający informuje iż nie
dysponuje projektem drogowym.
2. Pytanie Wykonawcy :
Czy droga p.poż. jest przedmiotem wyceny? Z projektu PZT-1 wynika, że jest zaprojektowana na
istniejącej drodze asfaltowej. Czy należy przyjąć do wyceny rozbiórkę istniejącej drogi asfaltowej
i wykonać nową drogę ppoż.? Jeśli tak prosimy o przekazanie projektu warstw konstrukcyjnych oraz
rzędnych projektowanej drogi p.poż.
Odpowiedź Zamawiającego :
Droga P-poż jest drogą istniejącą i nie planuj się jej przebudowy w ramach zamówienia.

3. Pytanie Wykonawcy :
W projekcie PZT-1 zaznaczona droga p.poż. ma szerokość 3,5 m natomiast z opisu
architektoniczno- budowlanego pkt. 22.8 wynika iż droga p.poż. winna mieć szerokość 4,5 m . Prosimy
o uszczegółowienie.

Odpowiedź Zamawiającego :
Droga pożarowa jest drogą wewnętrzną o szer. p-poż. min. 3,50 m.

4. Pytanie Wykonawcy :
W przedmiarze „Roboty fundamentowe” jest mowa o tynkach wewnętrznych , prosimy o
potwierdzenie ( czy w poziomie posadowienia ścian fundamentowych ) należy wykonać tynki ścian
fundamentowych ?
Odpowiedź Zamawiającego :
Na ścianach fundamentowych przewidziany jest tynk jednowarstwowy ( rapówka) ujęty w przedmiarze
robót.

5. Pytanie Wykonawcy :
Prosimy o podanie informacji z czego należy wykonać izolację poziomą pomiędzy ławą
fundamentową a ściana fundamentową oraz ścianą fundamentową a betonem komórkowym
Odpowiedź Zamawiającego :
Izolacje poziome przyjąć z papy termozgrzewalnej – 2 warstwy.

6. Pytanie Wykonawcy :
Prosimy o podanie dokładnego typu sufitu rastrowego Open Celi (wymiaru oczek), gdyż ma to
znaczący wpływ na cenę.
Odpowiedź Zamawiającego :
Przyjąć sufit o wymiarach oczek 100x100 mm i wys. 40 mm.

7. Pytanie Wykonawcy :
Z opisu architektoniczno- budowlanego wynika , iż wszystkie tynki na ścianach wew. powinny być
cem.-wapienne dwuwarstwowe kat.III. W związku z tym czy do oferty należy przyjąć szpachlowanie
ścian w celu zapewnienia odpowiedniej gładkości?
Odpowiedź Zamawiającego :
Na końcu rozdziału nr 11 należy dodać pozycję:
KNR 2-02 0815-03 - Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów
prefabrykowanych i betonowych wylewanych. Ilość: 3733,53 m².

8. Pytanie Wykonawcy :
Prosimy o przesłanie przedmiaru robót dla wszystkich branż z uwzględnieniem odpowiedzi
i wyjaśnień z dnia 04-10-2012 r.
Odpowiedź Zamawiającego :
Zamawiający w dniu 05.10.2012 r. przesłał ( zamieścił na własnej stronie internetowej ) załącznik do
wyjaśnień z dnia 04.10.2012 r. kosztorys nakładczy i przedmiar robót zamienny dla robót
elektrycznych, jednocześnie anulując kosztorys nakładczy / przedmiar robót elektrycznych
zamieszczony w dniu 20.09.2012 r.
Biorąc pod uwagę wcześniej udzielone odpowiedzi oraz trwającą procedurę przetargową nie widzimy
zasadności ponownego sporządzenia kosztorysów nakładczych.
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9. Pytanie Wykonawcy :
Prosimy o udostępnienie kompletnego skorygowanego wzoru umowy z uwzględnionymi
odpowiedziami z dnia 04.10.2012 r.
Odpowiedź Zamawiającego :
W odpowiedziach zamawiającego z dnia 04.10.2012 r. podano dokładnie gdzie (paragraf, ustęp i
punkt) i jakie zapisy dodano do projektu umowy, dlatego zamawiający nie widzi zasadności przesłania
ponownie całego skorygowanego projektu umowy ( są to cztery dodane zapisy ).
10. Pytanie Wykonawcy :
W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 04-10-2012 r. nr 27: prosimy o informację, czy
należy zwiększyć ilość m2 w przedmiarze robót, czy należy przyjąć Drzwi jako typ D1 wg
zestawienia stolarki drzwiowej? Jeśli tak prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej.
Odpowiedź Zamawiającego :
Ww. drzwi należy przyjąć jako analogiczne DZ 2 i zwiększyć obmiar dla tej pozycji wyceny.
11. Pytanie Wykonawcy :
W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 04-10-2012 r. nr 34: Zamawiający zobowiązał
do dopisania pozycji na izolację z płyt styropianowych gr. 12 cm natomiast brak odpowiedzi na
pierwszą część pytania tj. izolacji z wełny mineralnej gr. 10 cm dla przekroju d – tarasu.
Prosimy o zajęcie stanowiska i ewentualne uzupełnienie przedmiaru robot o dodatkowa pozycję.
Odpowiedź Zamawiającego :
Na końcu rozdziału nr 9 przedmiaru dodać pozycję: KNR 9-12 0301-05 (analogia) - Izolacje cieplne i
akustyczne stropów i poddaszy, wykonywane płytami z wełny mineralnej gr. 10 cm układanymi od
spodu na klej – 70,7 m2.
12. Pytanie Wykonawcy :
W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 04-10-2012 r. nr 35: prosimy o podanie typów
sufitów gdyż podane nazwy w opisie technicznym informują wyłącznie o wilgotności sufitów. Prosimy
również o podanie wymiarów oczek sufitu Open Cell gdyż ma to wpływ na cenę oferty.
Odpowiedź Zamawiającego :
Sufity podwieszane kasetonowe o wymiarach 600x600x12 mm np. Armstrong Savanna Passo w
łazienkach o zwiększonej odporności na wilgotność względną powietrza. Elementy konstrukcyjne
widoczne z w kolorze stalowym. Odnośnie sufitu Open Cell przyjąć sufit o wy. oczek 100x100 mm
i wys. 40 mm.
13. Pytanie Wykonawcy :
W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 04-10-2012 r. nr 42: prosimy o sprecyzowanie
odpowiedzi, tj. przedmiaru robót budowlanych dla poz. 138 d.14. Zamawiający przyjmuje 20 kpl. – wg
rys. PBW-24 jest to ilość łączników natomiast wg przedmiaru robót zewnętrznych dla poz. 22 d.6
Zamawiający przyjął 12 kpl. – wg rys. PZT-2 jest to ilość siedziska, natomiast analogicznie do poz.
138 d.14 należałoby przyjąć ilość łącznika w ilości 13 kpl. Prosimy o zmianę ilości dla przedmiaru
robót zewnętrznych .
Odpowiedź Zamawiającego :
Należy przyjąć następujące ilości ławek obiektowych:
- wewnątrz – 16 kompletów + dodatkowo 4 łączniki;
- zewnątrz – 12 kompletów + dodatkowo 1 łącznik
(KPL= siedziska +łącznik)
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14. Pytanie Wykonawcy :
W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 04-10-2012 r. nr 43 i 56: prosimy o
wyjaśnienie jaką ilość m2 należy przyjąć do wyceny, ponieważ w odpowiedzi nr 43 Zamawiający
informuje o zmianie ilości w poz. 117, 118, 119 d.9 na 796,40 m2. Natomiast w odpowiedzi nr 56
Zamawiający informuje o zmianie ilości na 774,40 m2.
Prosimy o zajęcie stanowiska oraz wskazanie prawidłowej ilości jaką należy przyjąć do wyceny
wraz z podaniem pomieszczeń. Z obliczeń oferenta wynika, iż prawidłową jest ilość 796,40 m2.
Odpowiedź Zamawiającego :
Do wyceny przyjąć pow. 796,40 m2
15. Pytanie Wykonawcy :
W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 04-10-2012 r. poz. 59: prosimy o informację,
czy Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany przez Oferentów ilości w poz. 126 d.9
przedmiaru robot budowlanych?
Odpowiedź Zamawiającego :
Wyraża się zgodę na korektę przedmiaru robót i przyjęcie ilości wynikającej z projektu.
16. Pytanie Wykonawcy :
W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 04-10-2012 r. nr 43 i 60: prosimy o
wyjaśnienie jaką ilość m2 należy przyjąć do wyceny ponieważ w odpowiedzi nr 43 Zamawiający
informuje o zmianie ilości w poz. 142 d.15 na 372,34 m2. Natomiast w odpowiedzi nr 60 Zamawiający
informuje o zmianie ilości na 348,00 m2.
Prosimy o zajęcie stanowiska oraz wskazanie prawidłowej ilości jaką należy przyjąć do wyceny.
Odpowiedź Zamawiającego :
Należy przyjąć 372,34 m2.
17. Pytanie Wykonawcy :
W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 04-10-2012 r. nr 61 i 62 prosimy o
wyjaśnienie, czy oferent może dokonać zmiany ilości m2 dla witryn oraz drzwi wg PBW, czy należy
pozostawić ilości zgodne z przedmiarem robót. Zgodnie z udzieloną odpowiedzią Zamawiający
dopuszcza taką zmianę, jednakże pkt. 14.4 SIWZ ją wyklucza.
Odpowiedź Zamawiającego :
Dopuszcza się możliwość zmiany ilości powierzchni przy wycenie witryn i drzwi i ile zdaniem
oferenta jest to niezbędne do prawidłowej wycenie danego elementu robót.
18. Pytanie Wykonawcy :
W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 04-10-2012 r. nr 68 prosimy o uzupełnienie
przedmiaru robót o tę pozycję.
Odpowiedź Zamawiającego :
Opaskę w budynku przyjąć w ilości jako wykonaną z grysu kamiennego 16-31,5 mm o grubości min.
10 cm.
19. Pytanie Wykonawcy :
W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 04-10-2012 r. nr 43 i 95 prosimy o zmianę
ilości:
- dla poz. 123,124,125 d.9 z 1284,50 m2 na 1252,60 m2.
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- oraz zmianę ilości w poz. 121 d.9 z 110,80 m2 na 142,70 m2
Odpowiedź Zamawiającego :
Podtrzymuje się odpowiedź udzieloną przy pytaniu 95 ( z dnia 04.10.2012 r).
20. Pytanie Wykonawcy :
W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 04-10-2012 r. nr 96: z uwagi na brak
odpowiedzi na drugą część pytania tj. czy należy uwzględnić w ofercie gładź szpachlową
dwuwarstwową na bazie gipsu dla pozostałych ścian, prosimy o uzupełnienie odpowiedzi. Jeśli gładź
należy w ofercie uwzględnić, prosimy o dodanie pozycji dla przedmiaru robót budowlanych.
Odpowiedź Zamawiającego :
Na końcu rozdziału nr 11 należy dodać pozycję:
KNR 2-02 0815-03 - Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów
prefabrykowanych i betonowych wylewanych. Ilość: 3733,53 m2.
21. Pytanie Wykonawcy :
Dotyczy odpowiedzi Zamawiającego z dnia 04.10.2012r. na pytanie nr 16:
Czy Oferent ma wykonać modyfikację ilości robót o wymienione w pytaniu pozycje?
Odpowiedź Zamawiającego :
Oferent (wykonawca) winien dokonać modyfikacji robót wymienionych w pytaniu i odpowiedzi 16
( z dnia 04.10.2012 r.).
22. Pytanie Wykonawcy :
Dotyczy odpowiedzi Zamawiającego z dnia 04.10.2012r. na pytanie nr 17:
W jakim kosztorysie i w jaki sposób należy uwzględnić odwodnienie dachu: czy np. przez dodanie
dodatkowej pozycji? W odpowiedzi Zamawiający wskazuje, iż należy wycenić wg załączonego niżej
przedmiaru robót. Brak takiego przedmiaru.
Odpowiedź Zamawiającego :
Przedmiar należy wykonać w oparciu o załączniki 5,6,7. do wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia - dodanych dnia 04.10.2012 r.

23. Pytanie Wykonawcy :
Dotyczy odpowiedzi Zamawiającego z dnia 04.10.2012r. na pytanie nr 18:
W jaki sposób należy uwzględnić zawory odcinające przy podejściach do umywalek, zlewozmywaków,
zlewów, pisuarów: czy np. przez dodanie dodatkowej pozycji?
Odpowiedź Zamawiającego :
Przez podanie dodatkowej pozycji w części sanitarnej kosztorysu ofertowego.
24. Pytanie Wykonawcy :
Dotyczy odpowiedzi Zamawiającego z dnia 04.10.2012r. na pytanie nr 50:
W jaki sposób należy uwzględnić stację uzdatniania wody: czy np. przez dodanie dodatkowej pozycji?
Odpowiedź Zamawiającego :
Poprzez dodanie dodatkowej pozycji do kosztorysu ofertowego w części sanitarnej.
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25. Pytanie Wykonawcy :
W związku z odpowiedziami Zamawiającego z dnia 04 października 2012r. prosimy o szczegółową
odpowiedź w zakresie przedmiarów robót.
W załączonych przez Zamawiającego przedmiarach robót, kosztorysant na etapie sporządzania
kalkulacji modyfikował pozycje katalogowe w zakresie nakładów rzeczowych tj. robocizna, materiał,
sprzęt. W związku z powyższym niemożliwe jest dopasowanie kosztorysów ofertowych do R, M, S na
podstawie załączonych przedmiarów.
Prosimy o załączenie kosztorysów nakładczych dla każdej branży lub wyrażenie zgody na
modyfikację R, M, S. W innym przypadku sporządzenie kosztorysów ofertowych o załączone
przedmiary jest niemożliwe, a na etapie sprawdzania ofert przez Zamawiającego może skutkować
bezpodstawnym odrzuceniem oferty mimo skalkulowania wszystkich robót objętych dokumentacją
projektową.
Odpowiedź Zamawiającego :
W odpowiedzi na ww. zapytanie informujemy że wyrażamy zgodę na modyfikację nakładów
rzeczowych tj. R, M, S przy zachowaniu obmiarów robót oraz wyjaśnień z nimi związanymi
udzielnymi w odpowiedzi na zapytania oferentów.
26. Pytanie Wykonawcy :
W odpowiedzi na pytanie 43 ; dostawa i montaż elewacji z płyt kamiennych (piaskowiec zloty)
wraz z izolacja termiczną z wełny mineralnej gr.12 cm mocowanej mechanicznie jest ilość 372,34 m²
natomiast w odpowiedzi na pytanie 60 ilość wynosi 348,00 m² elewacyjnych płyt kamiennych z
piaskowca . Prosimy o informację, która ilość umieścić w kosztorysie.
Odpowiedź Zamawiającego :
Należy przyjąć 372,34 m2.
27. Pytanie Wykonawcy :
W odpowiedzi na pytanie 43 stwierdza się , że ilość w poz. 119 przedmiaru : posadzki z wykładzin
z tworzyw sztucznych – wykładzina PCV jednorodna typu SMARAGD o gr. 2 mm wynosi 796,40 m²,
natomiast w odpowiedzi na pyt.56 ilość wynosi 774,40 m², która ilość jest poprawna i powinna być
umieszczona w kosztorysie.
Odpowiedź Zamawiającego :
Do wyceny przyjąć pow. 796,40 m2
28. Pytanie Wykonawcy :
Czy zamawiający dokona modyfikacji treści punktu 7.4 lit. a) Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem
kadrowym poprzez nadanie mu następującego brzmienia ;
„a) kierownik budowy – jedna osoba, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, w zakresie niezbędnym do wykonania
przedmiotu zamówienia, wykształcenie wyższe i doświadczenie tzn. pełnił funkcję kierownika
budowy przy min. jednej budowie obiektu użyteczności publicznej lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane.”
Odpowiedź Zamawiającego :
Zamawiający nie dokona zmiany warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt. 7.4 lit a SIWZ,
ponieważ przedmiotowy budynek ( przedmiot zamówienia) zaliczany jest do IX kategorii obiektów – z
Decyzja nr 612/11 -pozwolenie na budowę ( zał. nr 2 – odpowiedź na pytanie 19 - wyjaśnienia z dnia
04.10.2012 r.) i pkt. 7.2 SIWZ.
Wprowadzając zmianę warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania odpowiednim
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potencjałem kadrowym (pkt. 7.4 SIWZ), tak jak mowa w niniejszym pytaniu wykonawcy,
zamawiający musiałby zmienić warunek udziału w postępowaniu określony w pkt. 7.2. SIWZ,
w odniesieniu do budynku użyteczności publicznej .
29. Pytanie Wykonawcy :
Z projektu architektonicznego – rzut parteru I, II piętra wynika , iż ścianki w toaletach, na
których zaprojektowano po obu stronach równolegle misy ustępowe oraz ścianki , na których
Zaprojektowano po obu stronach równolegle misy ustępowe oraz ścianki, na których zamontowane sa
umywalki sa murowane oraz maja grubość 18 cm. Przedścianki w toaletach powinny być wykonane z
płyt G-K celem ukrycia montażu rur, stelaży do mis, czy też podłączenia do umywalek. W
przedmiarze brak pozycji przedścianek z G-K. Prosimy o informację : jakiej grubości i z jakiego
materiału należy wykonać przedścianki oraz podanie przedmiaru ścianek z G-K.
Odpowiedź Zamawiającego :
Na końcu rozdziału nr 10 dodać pozycję o podstawie KNR 2-02 2010-07 - Ścianki działowe GR z płyt
gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne dwuwarstwowe
25-02; rozstaw słupków 60 cm. Ilość: 114,68 m2
30. Pytanie Wykonawcy :
Z odwiertów geologicznych wynika, iż pierwsze 0,6-0,7 m to nasyp niekontrolowany NN
zawierający betony , gruz, kamienie, itp.. Taki materiał nie nadaje się do ponownego wbudowania
i jest go znacząca ilość, tj. ok. 700 m³. W przedmiarze brak pozycji odwozu gruntu na wysyp. Prosimy
o informację co należy zrobić z gruntem nie nadającym się do wbudowania oraz podanie jego
dokładnej ilości.
Odpowiedź Zamawiającego :
Rozdział nr 1 poz. Nr 3 (Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości) – zwiększyć krotność do 9.
31. Pytanie Wykonawcy :
Z opisu technicznego wynika, iż grunt pochodzący z wykopów ław fundamentowych należy
wykorzystać do ponownego wbudowania /zasypek. Materiał pochodzący z wykopów to w większości
glina o stopniu II<0,00. Prosimy o podanie sposobu jej zagęszczenia oraz miejsca wbudowania. Czy
zamawiający przewiduje wbudowanie tego materiału pod posadzki, czy tereny drogowe?
Odpowiedź Zamawiającego :
W pozycji nr 6 (Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-III) – należy doliczyć koszt zakupu i dostawy piasku zasypowego.
32. Pytanie Wykonawcy :
Z rzędnych terenu, przekrojów geologicznych i występujących gruntów NN o dużej miąższości
wynika, iż ilość zasypek w budynku jest dużo większa niż wynika to z przedmiaru. Różnica wynosi w
przybliżeniu ok. 400 m³. Prosimy o potwierdzenie ilości.
Odpowiedź Zamawiającego :
Ilość piasku zasypowego w pozycji 107 działu.9 zwiększyć do 298,2 m3.
33. Pytanie Wykonawcy :
Z rzędnych terenu , przekrojów geologicznych oraz występujących gruntów NN o dużej miąższości
wynika , iż NN powinien być wymieniony na materiał nośny oraz cały teren zewnętrzny (drogi,
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chodniki) powinien być podniesiony i dopasowany do rzędnej posadzki, która jest znacznie wyżej od
istniejącego terenu ( posadzka 121,10 istniejący teren po zdjęciu NN ok.119,00 – 119,50); różnica
poziomu jest zbyt duża. W związku z tym ilości rzeczywiste i wynikające z wyliczeń , brakuje ok.
1500 m³ nasypów pod drogi. W związku z tym prosimy o potwierdzenie tej informacji oraz o
przekazanie projektu drogowego z rzędnymi wysokościowymi i skorygowanych przedmiarów.
Odpowiedź Zamawiającego :
W pozycji nr 2 przedmiaru na zagospodarowanie terenu należy zmienić podstawę na: KNR 2-01 023001 - Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IIII i w pozycji uwzględnić koszt zakupu i dostawy piasku zasypowego. Ponadto obmiar pozycji nr 2 i 3
należy zwiększyć do 370,5 m3.
34. Pytanie Wykonawcy :
Czy drzwi szybu windowego powinny być w odporności p.poż. ?
Odpowiedź Zamawiającego :
Drzwi szybu windowego jako bezklasowe.
35. Pytanie Wykonawcy :
Czy w ofercie należy uwzględnić dowiezienie humusu pod tereny zielone? Jeśli tak, prosimy o
podanie ilości .
Odpowiedź Zamawiającego :
W ofercie nie należy uwzględniać dowozu humusu pod tereny zieleni.
Powyższe wyjaśnienie i uzupełnienia do SIWZ należy uwzględnić przy składaniu oferty.
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.
Zamawiający , informuje , iż zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zapisem
w pkt. 11.9 SIWZ , upłynął już termin na składanie pytań.
REKTOR
/-/
prof. zw. dr inż. Jan Chajda
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