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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:134973-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Meble
2014/S 078-134973
Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, Osoba do kontaktów: Agnieszka Nowak, Kraków30-901,
POLSKA. Tel.: +48 124551040. Faks: +48 124551306. E-mail: zam.publiczne@rzikrakow.internetdsl.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 29.3.2014, 2014/S 63-106992)

Przedmiot zamówienia:
CPV:39100000, 39111000
Meble
Siedziska
Zamiast:
Informacje o częściach zamówienia. Część nr: 1 pkt 3) Wielkość lub zakres:
1 biurko 1200x600x760 - wiśnia oxford WP1-2 - 271 szt.
2 biurko 1400x700x760 wiśnia oxford WP1-2 - 27 szt
3 biurko 1400x700x760 jabłoń locarno WP1-2 - 7szt
4 stolik pod komputer 1200x600x760 wiśnia oxford WP1-17 - 132 szt
5 stolik pod komputer 700x700x760 wiśnia oxford do zest. WP1-17 - 27 szt
6 stolik pod komputer 700x700x760 jabłoń locarno do zest. WP1-17 - 7 szt
7 łącznik do biurka 600x600 wiśnia oxford WP1-63 - 55 szt
8 łącznik do biurka 700x700 wiśnia oxford WP1-63 - 28 szt
9 łącznik do biurka 700x700 jabłoń locarno WP1-63 - 7 szt
10 kontenerek do biurka 500x400x560 wiśnia oxford gosp. - 67 szt
11 kontenerek do biurka 500x400x560 jabłoń locarno gosp. - 7 szt
12 stolik pod drukarkę 800x600x760 - wiśnia oxford WP1-19 - 182 szt
13 stolik pod telefon 605x600x470 wiśnia oxford WP1-22 - 129 szt
14 stolik pod telefon 605x600x470 jabłoń locarno WP1-22 - 7 szt
15 stolik pod RTV 760x750x530 wiśnia oxford WP3-33 - 36 szt
16 stolik pod RTV 760x750x530 jabłoń locarno WP3-33 - 7 szt
17 szafa biurowa1905x900x370 wiśnia oxford WP1-27 - 232 szt
18 regał biurowy - 1 segment witryna 1905x900 wiśnia oxford WP1-31 - 142 szt
19 regał biurowy - 1 segment witryna 1905x900 jabłoń locarno WP1-31 - 7 szt
20 regał biurowy - 1 segment witryna przeszklona 1905x900 wiśnia oxford WP1-31 - 52 szt
21 regał biurowy - 1 segment witryna przeszklona 1905x900 jaboń locarno WP1-31 - 7 szt
22 regał biurowy - 1 segment barek 1905x900 wiśnia oxford WP1-31 - 115 szt
23 regał biurowy - 1 segment barek 1905x900 jabłoń locarno WP1-31 - 7 szt
24 szafa ubraniowa 2-drzwiowa z nadstawką 2505x1000x600- wiśnia oxford WP1-58 - 141 szt
25 szafa ubraniowa 2-drzwiowa 1905x900x570 wiśnia oxford WP1-58 - 232 szt
26 szafa ubraniowa 2-drzwiowa 1905x900x570 jabłoń locarno WP1-58 - 7 szt
27 regał biblioteczny segment 1905x900x370 wiśnia oxford WP3-49 - 80 szt
28 przystawka do biurka 760x700x600 wiśnia oxford WP1-64 - 20 szt
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29 komoda 1000x1200x440 wiśnia oxford WP1-30 - 26 szt
30 szafka kuchenna pod zlewozmywak 820x800x500 wiśnia oxford WP8-30 - 13 szt
31 szafka kuchenna wisząca 700x800x300 wiśnia oxford WP8-30 - 42 szt
32 szafka kuchenna wisząca 600x600x300 wiśnia oxford WP8-30 -1szt
33 szafka kuchenna stojąca 820x800x600 wiśnia oxford WP8-30 - 39 szt
34 gablota na eksponaty 1200x1000x200 wiśnia oxford WP1-70 - 7 szt
35 stół konferencyjny 1500x750x760 wiśnia oxford WP1-25 - 53 szt
36 stół konferencyjny 1750x900x760 jabłoń locarno WP1-25 -7szt
37 stolik okolicznościowy-ława 1000x600x600 wiśnia oxford WP3-40 -20 szt
38 stolik okolicznościowy-ława1000x600x600 jabłoń locarno WP3-40 - 7 szt
39 krzesło biurowe drewniane wyściełane 960x460490 wiśnia oxford WP1-14 - 256 szt
40 krzesło biurowe drewniane wyściełane 1060x420x420 wenge WP1-14 - 80 szt
41 krzesło biurowe drewniane wyściełane 960x460490 jabłoń locarno WP1-14 - 54 szt
42 fotel klubowy drewniany - wiśnia oxford WP3-3 - 60 szt
43 fotel klubowy drewniany - jabłoń locarno WP3-3 - 14 szt
44 wersalka 1950x880x980 mm WP8-17 - 8 szt
45 tapczan 2000x800 mm WP-35 - 5 szt
46 wieszak wielokołkowy ścienny drewniany 740x1300 mm wiśnia oxford WP1-62 - 48 szt
47 wieszak wielokołkowy ścienny drewniany 740x1300 mm jabłoń locarno WP1-62 -7 szt
48 szafka nocna 600x450x400 wiśnia oxford WP8-31 - 3 szt
49 stolik pod RTV 72x72x46,5 cm kasztan WP8-19 - 1 szt
50 regał gabinetowy drewniany 1 segment otwarty 43x110x204,5 cm kasztan WP8-37 - 2 szt
51 sofa 3 osobowa nierozkładana 205x78x90cm WP8-18 - 1 szt
52 fotel gabinetowy drewniany wyściełany 100x78x90cm do sofy nierozkładanej WP8-5 - 1 szt
53 sofa 2 osobowa rozkładana 168x107x88cm WP8-18 - 5 szt
54 fotel gabinetowy drewniany wyściełany 107x89x88cm do sofy rozkładanej WP8-5 - 9 szt
Informacje o częściach zamówienia. Cześć nr: 2 pkt 3) Wielkość lub zakres:
1 regał biblioteczny metalowy jednosegmentowy jednostronny 2000x1000x300mm WP3-43 - 10 szt
2 stół szkolny na metalowej podstawie-akademicki 1300x650x760mm wiśnia oxford WP4-14 - 100 szt
3 stolik pod komputer na metalowej podstawie z kontenerkiem na kółkach i podstawą na kółkach wiśnia oxford WP1-18 18 szt
4 stół kasynowy, klubowy, świetlicowy na metalowej podstawie 600x600mm wiśnia oxford WP3-35 - 8 szt
5 stół kasynowy, klubowy, świetlicowy na metalowej podstawie 800x800mm wiśnia oxford WP3-35 - 131 szt
6 stół kasynowy podłużny na metalowej podstawie 140x80x76 cm jabłoń locarno ciemna WP3-28 - 40 szt
7 biurko na metalowej podstawie 1300x650x760mm wiśnia oxford WP1-45 - 26 szt
8 fotel gabinetowy, obrotowy na metalowej podstawie z regulowanym podnoszeniem czarny WP8-46 - 4 szt
9 fotel gabinetowy, obrotowy na metalowej podstawie z regulowanym podnoszeniem brązowy WP8-46 - 2 szt
10 fotel biurowy obrotowy na metalowej podstawie z regulowanym podnoszeniem wyściełany czarny WP1-5 - 65 szt
11 fotel biurowy obrotowy na metalowej podstawie z regulowanym podnoszeniem wyściełany brązowy WP1-5 - 47 szt
12 krzesło obrotowe na metalowej podstawie z regulowanym podnoszeniem wyściełane WP1-16 - 621 szt
13 krzesło biurowe na metalowej podstawie wyściełane WP1-37 - 240 szt
14 krzesło biurowe na metalowej podstawie wyściełane ISO WP1-37 - 496 szt
15 krzesło biurowe na metalowej podstawie twarde z pulpitem WP1-44 - 180 szt
16 krzesło biurowe na metalowej podstawie twarde WP1-44 - 491 szt
17 szafa kartotekowa metalowa WP1-50 - 19 szt
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18 szafa na odzież metalowa WP2-34 - 275 szt
19 regał magazynowy metalowy 2500x900x700mm WP2-7 - 70 szt
20 regał magazynowy metalowy 2000x1000x400mm WP2-7 - 309 szt
21 szafka na klucze 60 zawieszek 350x320x60mm WP1-66 - 25 szt
22 szafka na klucze 80 zawieszek 350x420x60mm WP1-66 - 15 szt
23 szafka depozytowa na telefony komórkowe 15 skrytek 530x489x200mm WP1-65 - 15 szt
24 szafka depozytowa na telefony komórkowe 5 skrytek 780x210x200mm WP1-65 - 5 szt
25 wieszak do ubrań stojący metalowy WP1-43 - 100 szt
26 kosz na śmieci WP8-47 - 130 szt
III.2.3 Kwalifikacje techniczne:
2 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, do oferty
należy dołączyć:
ZADANIE NR 1
2.1. Dla krzesła biurowego drewnianego wyściełanego WP1-14 w kolorze wiśnia oxford, jabłoń locarno:
a) atest ścieralności na poziomie minimum 40 000 cykli,
b) atest trudnopalności EN 1021:1,
c) atest trudnopalności EN 1021:2.
2.2. Dla krzesła biurowego drewnianego wyściełanego WP 1-14 w kolorze wenge:
a) atest ścieralności na poziomie minimum 75 000 cykli,
b) atest trudnopalności EN 1021:1,
c) atest trudnopalności EN 1021:2.
ZADANIE NR 2
2..3. Dla fotela gabinetowego obrotowego na metalowej podstawie z regulowanym podnoszeniem WP 8-46 (czarny i
brązowy):
a) atest potwierdzający zgodność produktu z normą EN 1335:2,
b) atest potwierdzający zgodność produktu z normą EN 1335:3.
2..4. Dla fotela biurowego obrotowego na metalowej podstawie z regulowanym podnoszeniem WP 1-5 wyściełany (czarny
i brązowy):
a) atest potwierdzający zgodność produktu z normą EN 1335:2,
b) atest potwierdzający zgodność produktu z normą EN 1335:3,
c) atest trudnopalności EN 1021:1,
d) atest trudnopalności EN 1021:2,
e) atest ścieralności na poziomie minimum 40 000 cykli.
2.5. Dla krzesła obrotowego na metalowej podstawie z regulowanym podnoszeniem wyściełanego WP 1-16:
a) atest potwierdzający zgodność produktu z normą EN 1335:2,
b) atest potwierdzający zgodność produktu z normą EN 1335:3,
c) atest trudnopalności EN 1021:1,
d) atest trudnopalności EN 1021:2,
e) atest ścieralności na poziomie minimum 40 000 cykli.
2..6. Dla krzesła biurowego na metalowej podstawie wyściełanego WP 1-37 (poz. 10 opisu przedmiotu zamówienia:
a) atest trudnopalności EN 1021:1,
b) atest trudnopalności EN 1021:2.
2.7.Dla krzesła biurowego na metalowej podstawie wyściełanego ISO WP 1 – 37 (poz. 11 opisu przedmiotu zamówienia):
a) atest potwierdzający zgodność produktu z normą EN 13761,
b) atest trudnopalności EN 1021:1,
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c) atest trudnopalności EN 1021:2,
d) atest ścieralności na poziomie minimum 40 000 cykli.
2..8.Dla krzesła biurowego na metalowej podstawie twardego WP 1 - 44:
a) atest potwierdzający zgodność produktu z normą EN 13761.
2..9.Dla regału magazynowego metalowego WP 2-7:
a) deklaracja zgodności na obciążenie eksploatacyjne wytrzymałości regału wg normy PN – 88/M – 78321.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
06.05.2014 (11:30)
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
04.07.2014
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
06.05.2014 (12:00)
Powinno być:
Informacje o częściach zamówienia. Część nr: 1 pkt 3) Wielkość lub zakres:
1 biurko 1200x600x760 - wiśnia oxford WP1-2 - 271 szt
2 biurko 1400x700x760 wiśnia oxford WP1-2 - 27 szt
3 biurko 1400x700x760 jabłoń locarno WP1-2 - 7 szt
4 stolik pod komputer 1200x600x760 wiśnia oxford WP1-17 - 132 szt
5 stolik pod komputer 700x700x760 wiśnia oxford do zest. WP1-17 - 27 szt
6 stolik pod komputer 700x700x760 jabłoń locarno do zest. WP1-17 - 7 szt
7 łącznik do biurka 600x600 wiśnia oxford WP1-63 - 55 szt
8 łącznik do biurka 700x700 wiśnia oxford WP1-63 - 28 szt
9 łącznik do biurka 700x700 jabłoń locarno WP1-63 - 7 szt
10 kontenerek do biurka 500x400x560 wiśnia oxford gosp. - 67 szt
11 kontenerek do biurka 500x400x560 jabłoń locarno gosp. - 7 szt
12 stolik pod drukarkę 800x600x760 - wiśnia oxford WP1-19 - 182 szt
13 stolik pod telefon 605x600x470 wiśnia oxford WP1-22 - 129 szt
14 stolik pod telefon 605x600x470 jabłoń locarno WP1-22 - 7 szt
15 stolik pod RTV 760x750x530 wiśnia oxford WP3-33 - 36 szt
16 stolik pod RTV 760x750x530 jabłoń locarno WP3-33 - 7 szt
17 szafa biurowa1905x900x370 wiśnia oxford WP1-27 - 232 szt
18 regał biurowy - 1 segment witryna 1905x900 wiśnia oxford WP1-31 - 142 szt
19 regał biurowy - 1 segment witryna 1905x900 jabłoń locarno WP1-31 - 7 szt
20 regał biurowy - 1 segment witryna przeszklona 1905x900 wiśnia oxford WP1-31 - 52 szt
21 regał biurowy - 1 segment witryna przeszklona 1905x900 jaboń locarno WP1-31 -7 szt
22 regał biurowy - 1 segment barek 1905x900 wiśnia oxford WP1-31 - 115 szt
23 regał biurowy - 1 segment barek 1905x900 jabłoń locarno WP1-31 - 7 szt
24 szafa ubraniowa 2-drzwiowa z nadstawką 2505x1000x600- wiśnia oxford WP1-58 -141 szt
25 szafa ubraniowa 2-drzwiowa 1905x900x570 wiśnia oxford WP1-58 - 232 szt
26 szafa ubraniowa 2-drzwiowa 1905x900x570 jabłoń locarno WP1-58 - 7 szt
27 regał biblioteczny segment 1905x900x370 wiśnia oxford WP3-49 - 80 szt
28 przystawka do biurka 760x700x600 wiśnia oxford WP1-64 - 20 szt
29 komoda 1000x1200x440 wiśnia oxford WP1-30 - 26 szt
30 szafka kuchenna pod zlewozmywak 820x800x500 wiśnia oxford WP8-30 - 13 szt
31 szafka kuchenna wisząca 700x800x300 wiśnia oxford WP8-30 - 42 szt
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32 szafka kuchenna wisząca 600x600x300 wiśnia oxford WP8-30 - 1 szt
33 szafka kuchenna stojąca 820x800x600 wiśnia oxford WP8-30 - 39 szt
34 gablota na eksponaty 1200x1000x200 wiśnia oxford WP1-70 - 7 szt
35 stół konferencyjny 1500x750x760 wiśnia oxford WP1-25 - 53 szt
36 stół konferencyjny 1750x900x760 jabłoń locarno WP1-25 - 7 szt
37 stolik okolicznościowy-ława 1000x600x600 wiśnia oxford WP3-40 - 20 szt
38 stolik okolicznościowy-ława1000x600x600 jabłoń locarno WP3-40 - 7 szt
39 krzesło biurowe drewniane wyściełane 960x460490 wiśnia oxford WP1-14 - 256 szt
40 krzesło biurowe drewniane wyściełane 1060x420x420 wenge WP1-14 - 80 szt
41 krzesło biurowe drewniane wyściełane 960x460490 jabłoń locarno WP1-14 - 54 szt
42 fotel klubowy drewniany - wiśnia oxford WP3-3 - 60 szt
43 fotel klubowy drewniany - jabłoń locarno WP3-3 - 14 szt
44 wersalka 1950x880x980 mm WP8-17 - 8 szt
45 tapczan 2000x800 mm WP8-35 - 5 szt
46 wieszak wielokołkowy ścienny drewniany 740x1300 mm wiśnia oxford WP1-62 - 48 szt
47 wieszak wielokołkowy ścienny drewniany 740x1300 mm jabłoń locarno WP1-62 - 7 szt
48 szafka nocna 600x450x400 wiśnia oxford WP8-31 - 3 szt
49 stolik pod RTV 72x72x46,5 cm kasztan WP8-19 - 1 szt
50 regał gabinetowy drewniany 1 segment otwarty 43x110x204,5 cm kasztan WP8-37 - 2 szt
51 sofa 3 osobowa nierozkładana 205x78x90cm WP8-18 - 1 szt
52 fotel gabinetowy drewniany wyściełany 100x78x90cm do sofy nierozkładanej WP8-5 - 1 szt
53 sofa 2 osobowa rozkładana 168x107x88cm WP8-18 - 5 szt
54 fotel gabinetowy drewniany wyściełany 107x89x88cm do sofy rozkładanej WP8-5 - 9 szt
55 biurko 760x700x1400 buk jasny WP1-2 - 3 szt
56 regał biblioteczny 1905x900x370 buk jasny WP3-49 - 5 szt
57 stół konferencyjny 760x900x2600 buk jasny WP1-25 - 2 szt
58 komoda meblowa wysoka 1250x1200x440 buk jasny WP1-30 -1 szt
59 komoda meblowa 1000x1200x440 buk jasny WP1-30 -2 szt
60 stolik okolicznościowy ława 600x600x1000 buk jasny WP3-40 - 3 szt
61 krzesło biurowe wyściełane 960x460x490 buk jasny WP1-14 - 24 szt
62 tablica korkowa 1000x1500 gosp. - 1 szt
63 tablica magnetyczna 1800x1200 WP4-18 - 1 szt
Informacje o częściach zamówienia. Cześć nr: 2 pkt 3) Wielkość lub zakres:
1 regał biblioteczny metalowy jednosegmentowy jednostronny 2000x1000x300mm WP3-43 - 10 szt
2 stół szkolny na metalowej podstawie-akademicki 1300x650x760mm wiśnia oxford WP4-14 - 100 szt
3 stolik pod komputer na metalowej podstawie z kontenerkiem na kółkach i podstawą na kółkach wiśnia oxford WP1-18 18 szt
4 stół kasynowy, klubowy, świetlicowy na metalowej podstawie 600x600mm wiśnia oxford WP3-35 - 8 szt
5 stół kasynowy, klubowy, świetlicowy na metalowej podstawie 800x800mm wiśnia oxford WP3-35 - 131 szt
6 stół kasynowy podłużny na metalowej podstawie 140x80x76 cm jabłoń locarno ciemna WP3-28 - 40 szt
7 biurko na metalowej podstawie 1300x650x760mm wiśnia oxford WP1-45 - 26 szt
8 fotel gabinetowy, obrotowy na metalowej podstawie z regulowanym podnoszeniem czarny WP8-46 - 4 szt
9 fotel gabinetowy, obrotowy na metalowej podstawie z regulowanym podnoszeniem brązowy WP8-46 - 2 szt
10 fotel biurowy obrotowy na metalowej podstawie z regulowanym podnoszeniem wyściełany czarny WP1-5 - 69 szt
11 fotel biurowy obrotowy na metalowej podstawie z regulowanym podnoszeniem wyściełany brązowy WP1-5 - 47 szt
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12 krzesło obrotowe na metalowej podstawie z regulowanym podnoszeniem wyściełane WP1-16 - 621 szt
13 krzesło biurowe na metalowej podstawie wyściełane WP1-37 - 240 szt
14 krzesło biurowe na metalowej podstawie wyściełane ISO WP1-37 - 496 szt
15 krzesło biurowe na metalowej podstawie twarde z pulpitem WP1-44 - 180 szt
16 krzesło biurowe na metalowej podstawie twarde WP1-44 491
17 szafa kartotekowa metalowa WP1-50 - 19 szt
18 szafa na odzież metalowa WP2-34 - 275 szt
19 regał magazynowy metalowy 2500x900x700mm WP2-7 - 70 szt
20 regał magazynowy metalowy 2000x1000x400mm WP2-7 - 309 szt
21 szafka na klucze 60 zawieszek 350x320x60mm WP1-66 - 25 szt
22 szafka na klucze 80 zawieszek 350x420x60mm WP1-66 - 15 szt
23 szafka depozytowa na telefony komórkowe 15 skrytek 530x489x200mm WP1-65 - 15 szt
24 szafka depozytowa na telefony komórkowe 5 skrytek 780x210x200mm WP1-65 - 5 szt
25 wieszak do ubrań stojący metalowy WP1-43 100
26 kosz na śmieci WP8-47 - 130 szt
III.2.3 Kwalifikacje techniczne:
2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,
do oferty należy dołączyć:
Zadanie nr 1
2.1. Dla krzesła biurowego drewnianego wyściełanego WP1-14 w kolorze wiśnia oxford, jabłoń Locarno, buk jasny :
a)) atest ścieralności na poziomie minimum 40 000 cykli,
b) atest trudnopalności EN 1021:1,
f) atest trudnopalności EN 1021:2.
2.2. Dla krzesła biurowego drewnianego wyściełanego WP 1-14 w kolorze wenge:
a) atest ścieralności na poziomie minimum 75 000 cykli,
b) atest trudnopalności EN 1021:1,
c) atest trudnopalności EN 1021:2.
Zadanie nr 2
2.3 Dla fotela gabinetowego obrotowego na metalowej podstawie z regulowanym podnoszeniem WP 8-46 (czarny i
brązowy):
a) atest potwierdzający zgodność produktu z normą EN 1335:2,
b) atest potwierdzający zgodność produktu z normą EN 1335:3.
2.4. Dla fotela biurowego obrotowego na metalowej podstawie z regulowanym podnoszeniem WP 1-5 wyściełany (czarny
i brązowy):
a) atest potwierdzający zgodność produktu z normą EN 1335:2,
b) atest potwierdzający zgodność produktu z normą EN 1335:3,
c) atest trudnopalności EN 1021:1,
d) atest trudnopalności EN 1021:2,
e) atest ścieralności na poziomie minimum 40 000 cykli.
2.5. Dla krzesła obrotowego na metalowej podstawie z regulowanym podnoszeniem wyściełanego WP 1-16:
a) atest potwierdzający zgodność produktu z normą EN 1335:2,
b) atest potwierdzający zgodność produktu z normą EN 1335:3,
c) atest trudnopalności EN 1021:1,
d) atest trudnopalności EN 1021:2,
e) atest ścieralności na poziomie minimum 40 000 cykli.
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2.6. Dla krzesła biurowego na metalowej podstawie wyściełanego WP 1-37 (poz. 10 opisu przedmiotu zamówienia:
a) atest trudnopalności EN 1021:1,
b) atest trudnopalności EN 1021:2.
2.7.Dla krzesła biurowego na metalowej podstawie wyściełanego ISO WP 1 – 37 (poz. 11 opisu przedmiotu zamówienia):
a) atest potwierdzający zgodność produktu z normą EN 13761,
b) atest trudnopalności EN 1021:1,
c) atest trudnopalności EN 1021:2,
d) atest ścieralności na poziomie minimum 40 000 cykli.
2.8.Dla krzesła biurowego na metalowej podstawie twardego WP 1 - 44:
a) atest potwierdzający zgodność produktu z normą EN 13761.
2.9.Dla regału magazynowego metalowego WP 2-7:
a) deklaracja zgodności na obciążenie eksploatacyjne wytrzymałości regału wg normy PN – 88/M – 78321.
Ww. atesty oraz deklaracje muszą być aktualne na dzień składania ofert.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
12.05.2014 (11:30)
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
10.07.2014
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
12.05.2014 (12:00)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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