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Warszawa, dnia 17 lipca 2020 r. 

 

 

Pełnomocnik Zamawiającego –  

Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 

- Państwowego Zakładu Higieny: 

 

Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o. 

Ul. Bagatela 10 lok. 3 

00 – 585 Warszawa 

Wszyscy wykonawcy 

 

dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksowe 

opracowanie koncepcji i realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej w ramach Programu 

polityki zdrowotnej” 

 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy Pzp. 

udziela niniejszych wyjaśnień treści SIWZ na pytania zadane w okresie 2 lipca – 14 lipca 

2020 r. 

Udziela się zatem następujących wyjaśnień: 

1. Pytanie z 2 lipca 2020 r. (numer 1) - W punkcie 5. OPZ, w podpunkcie 6) 

Zamawiający pisze: „min. 18 publikacji/średnio raz na 2 miesiące realizacji 

programu” – czy min. 18 publikacji dotyczy jednego województwa, czy wszystkich 

województw, w których prowadzony jest program?  

Odp. Zamawiający wskazuje na Dział II, pkt 6 ppkt 1 i 2 OPZ. Dodatkowo stwierdza 

się, że zgodnie z OPZ w ramach zamówienia należy wykonać min 18 publikacji w 

każdym  województwie w którym prowadzony jest program (OPZ Dział II, pkt 6, 

ppkt 2). 

2. Pytanie z 2 lipca 2020 r. (numer 2) - Zgodnie z zapisami SIWZ, Zamawiający 

żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 30.000,0 zł oraz 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości oferty 

brutto, w momencie wygrania przez danego Wykonawcę niniejszego postępowania. 
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W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną również w Polsce, trudną sytuacją 

przedsiębiorców oraz uchwaleniem przez Sejm, tzw. Tarczy antykryzysowej 4.0, 

zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację niniejszych zapisów poprzez ich 

wykreślenie i zniesienie obowiązku ich zapłaty przez Wykonawcę.  

Odp. Zamawiający nie dokonuje zmian postanowień. 

3. Pytanie z 8 lipca 2020 r. (numer 3) - W Rozdziale II ust. 3 OPZ jest zapis 

informujący, że Internetowa kampania medialna oraz kampania w social mediach 

będzie realizowana od 01 grudnia 2020 r. do 30 kwietnia 2023 roku. W związku z 

powyższym w trakcie realizacji niniejszej kampanii jakie inne działania będą 

planowane i realizowane równolegle przez Zamawiającego w ramach programu, 

którego dotyczy niniejsze postępowanie? 

Odp. Zamawiający wskazuje, że z zaproponowanej i uzgodnionej z Zamawiającym 

przez Wykonawcę koncepcji i strategii prowadzenia kampanii będzie wynikało czy i 

jakie inne działania będą równolegle prowadzone przez Zamawiającego.  W ramach 

działań objętych programem Zamawiający będzie prowadził szkolenia e-

learningowe dla lekarzy POZ i koordynatorów pacjenta jednak nie są 

one  bezpośrednio powiązane z przedmiotowym postępowaniem.  

4. Pytanie z 8 lipca 2020 r. (numer 4) – Czy określenie „kreacja akcji" wskazane 

w pkt 14 h) ii) f. SIWZ to opis pomysłu na udział danego influencera czy pomysłu 

na przeprowadzenie działania/akcji z vlogerem/blogerem? 

Odp. Zamawiający wskazuje, że jest to pomysł na przeprowadzenie działania/akcji 

z vlogerem/blogerem 

5. Pytanie z 8 lipca 2020 r. (numer 5) - Zamawiający określił w pkt 14. h) ii) f. 

SIWZ, że mamy przedstawić „po dwa przykłady kreacji akcji w ramach współpracy 

z blogerami/vlogerami". Mając na uwadze że w OPZ Zamawiający wymaga 

zaangażowania min 4 blogerów/vlogerów, czy mamy przedstawić 2 kreacje akcji 

dla blogera i 2 kreacje akcji dla vlogera? 

Odp. Zamawiający wskazuje, że należy przedstawić po 2 kreacje akcji dla każdego 

z 4 proponowanych przez Wykonawcę blogerów/vlogerów. 

6. Pytanie z 8 lipca 2020 r. (numer 6) - Czy Zamawiający stosując zapis 

bloger/vloger wskazuje, że do kampanii mamy zaangażować blogerów i vlogerow 

czy też blogerów albo vlogerow? 
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Odp. Zamawiający wskazuje, że wybór  blogera/vlogera zależy od zaproponowanej 

przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji kreatywnej 

kampanii oraz od  przekazu jaki chce skierować  do danej grupy docelowej. W 

związku z powyższym od Wykonawcy zależy czy należy zaangażować blogerów i 

vlogerów czy też blogerów albo vlogerów.  

7. Pytanie z 8 lipca 2020 r. (numer 7) - Zamawiający określił jako jedną z zasad 

przyznawania punktów w kryterium oceny ofert „Wstępny zarys koncepcji" 

Zaproponowanie dodatkowych, innych niż wskazane w OPZ działań, których 

Zamawiający nie przewidział w katalogu działań, a które mogą znacząco przyczynić 

się do skuteczności, jakości, atrakcyjności realizacji kampanii - od 0 do 2 pkt. W 

jaki sposób będą oceniane działania a tym samym przyznawane punkty? Czy mają 

to być 2 (dwa) działania? 

Odp. Działania będą oceniane w sposób określony w SIWZ. Zamawiający wskazuje, 

że od Wykonawcy zależy ilość zaproponowanych działań. 

8. Pytanie z 8 lipca 2020 r. (numer 8) -  Czy przy tworzeniu KEY VISUAL kampanii 

mamy nawiązywać estetyką do poprzedniej kampanii z 2016r.? 

Odp. Zamawiający wskazuje na Dział III, pkt. 3 OPZ, dotyczący Koncepcji 

graficznej kampanii. 

9. Pytanie z 8 lipca 2020 r. (numer 9) - Czy koncepcja kampanii ma być 

rozwinięciem poprzedniej kampanii z 2016r.? 

Odp. Zamawiający wskazuje na Dział III, pkt. 3 OPZ,  dotyczący Koncepcji 

graficznej kampanii. 

10. Pytanie z 8 lipca 2020 r. (numer 10) - Czy opracowując logotyp nowej kampanii 

mamy wykorzystywać skrót PWZW analogicznie jak HCV w poprzedniej kampanii z 

2016r.? Jeśli nie to jakim skrótem mamy się posłużyć? Jeśli tak to czy ten skrót 

powinien mieć jeszcze jakiś dopisek? 

Odp. Zamawiający wskazuje na Dział III, pkt. 2  OPZ, dotyczący Logotypu kampanii  

11. Pytanie z 8 lipca 2020 r. (numer 11) - Co Zamawiający rozumie jako "ogólna 

koncepcja realizacji kampanii w odniesieniu do celu i grup docelowych" (zapis SIWZ 

punkt 14.1)iv)c.)? 

Odp. Zamawiający wskazuje, że w tej części Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić pomysł na realizację kampanii oraz wskazać uzasadnienie dla realizacji 

kampanii w zaproponowanej formule w odniesieniu do celu kampanii oraz grup 
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docelowych, określonych Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

12. Pytanie z 10 lipca 2020 r. (numer 12) – Wymagają Państwo, aby koncepcja w 

ofercie nie przekraczała 10 stron. Z drugiej strony oferta ma zawierać bardzo dużą 

ilość informacji, zwłaszcza wiele grafik, a nawet storyboard - już sama forma tych 

ostatnich potrzebuje przy spocie 30 sek. kilku stron. Rzetelne przedstawienie 

koncepcji z uwzględnieniem tych wymagań jest bardzo trudne. Czy można zatem 

prosić o zwiększenie limitu stron do maks. 20?  

Odp. Zamawiający wskazuje, że to od wykonawcy zależy w jaki sposób sporządzi 

dany dokument. Zamawiający nie wymaga stosowania grafik itp. Istotnym jest 

również umiejętność przedstawienia swojej koncepcji na maksymalnie 10 stronach. 

Tym samym nie dokonuje się zmiany w tym zakresie. 

13. Pytanie z 10 lipca 2020 r. (numer 13) - W punkcie 11 ppkt 9 czytamy: 

„Wykonawca zaproponuje i zrealizuje strategie dotyczącą pozycjonowania strony z 

użyciem narzędzi SEO (Search Engine Optimization) i SEM (Search Engine 

Marketing).”. Czy kwota zaproponowana w przetargu ma uwzględniać również 

kwotę przeznaczoną na zakup płatnej reklamy w ramach działań SEM czy też 

Zamawiający określi w późniejszym okresie kwotę na działania płatne, a 

Wykonawca ma jedynie zalokować środki na prowadzenie działań SEM (np. 

osobogodziny), szacując całkowite koszty projektu? 

Odp. Zamawiający wskazuje że Wykonawca powinien przemyśleć i zaplanować w 

ramach zamówienia  działania które przyczynią się do poprawy pozycji strony w 

wynikach wyszukiwania jak również obejmą wszystkie działania na tej stronie w 

oparciu o wskaźniki które ma osiągnąć zgodnie z założeniami OPZ. 

14. Pytanie z 10 lipca 2020 r. (numer 14) - Jeśli chodzi o przygotowanie strony, to 

czy „przystosowanie do eksploatacji przy zastosowaniu w pełni zainstalowanych 

najpopularniejszych aktualnych przeglądarek (Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Google Chrome)” jest wymaganiem obligatoryjnym. Obecnie Internet Explorer jest 

zastępowany przeglądarką Edge Microsoftu, zatem czy istnieje możliwość wyceny 

przygotowania projektu na przeglądarkę Edge a nie na Internet Explorer (w 

zastępstwie), czy też koniecznie musi być to Internet Explorer, wówczas bez Edge'a. 

Odp. Zamawiający zmienia zapis w OPZ – zamiast Internet Explorer wprowadza się 

przeglądarkę Edge  

15. Pytanie z 10 lipca 2020 r. (numer 15) - W punkcie 20 ppkt 6 Zamawiający 



 

 

Znak sprawy:  
 A-AZ-22-208/6/20 

5 
 
 
 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  

EFS 2014-2020 w ramach POWER nr POWR.05.01.00-00-0012/19 

 

podaje informację dotyczącą sposobu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy. Czy Zamawiający może dokładnie określić, które zadania/ materiały będą 

objęte rękojmią? Czy rękojmią objęta będzie także strona internetowa? 

Odp. Zamawiający wskazuje, że rękojmia dotyczy wszystkiego, co zostanie 

wytworzone przez wykonawcę w czasie realizacji zamówienia. 

16. Pytanie z 13 lipca 2020 r. (numer 16) - Prosimy o doprecyzowanie kwestii SEO 

i SEM oraz strategii. Na jakiej podstawie Wykonawca ma opracować strategię? 

Jakich rezultatów oczekuje Zamawiający? Jakie wskaźniki należy przyjąć, aby 

zmierzyć rezultat? Czy chodzi wyłącznie o techniczną optymalizację serwisu 

internetowego i jego treści, czy także o zewnętrzne działania pozycjonowanie i 

podnoszenie pozycji strony PZH w wynikach wyszukiwania? W jaki sposób powinna 

być zrealizowana ta usługa jednorazowo, czy cyklicznie (np. miesięcznie) przez cały 

okres współpracy? Czy w przypadku SEM należy posiłkować się Google Ads? Jakie 

rezultaty i wskaźniki powinien osiągnąć Wykonawca? 

Odp. Zamawiający wskazuje, że wskaźniki zostały określone w dziale II pkt. 1 co 

definiuje Wykonawcy jakie działania zaproponuje/ podejmie w celu ich osiągnięcia.   

17. Pytanie z 13 lipca 2020 r. (numer 17) - Pytanie do punktu 11 OPZ (podpunkt 

13): czy Wykonawca otrzyma pełne uprawnienia administracyjne do serwera 

umożliwiające przeprowadzenie konfiguracji serwera? Jaki rodzaj serwera 

przewidziany jest do użytkowania - dedykowany, wirtualny, współdzielony? 

Odp. Zamawiający wskazuje że Wykonawca otrzyma pełne uprawnienia 

administracyjne. Do użytkowania przewidziany jest serwer wirtualny. 

18. Pytanie z 13 lipca 2020 r. (numer 18) - Pytanie dot. modułu do oceny 

przydatności informacji (Możliwość włączenia na końcu każdej strony/aktualności 

(treści) pytania "Czy informacja była przydatna?" (w postaci gwiazdek): Jakiego 

rezultatu oczekuje Zamawiający oprócz możliwości zagłosowania na stronie przez 

użytkownika? Czy dane z głosowań powinniśmy gromadzić i prezentować w panelu 

administracyjnym CMS? Co ma być dostępne w panelu administracyjnym? 

Odp. Moduł służy jako feedback dla Zamawiającego, czy informacje zawarte na 

stronie spełniają oczekiwania odbiorcy. Dane z głosowań powinny być gromadzone 

i prezentowane w panelu administracyjnym (co najmniej ile jakich gwiazdek i 

średnia) 

19. Pytanie z 13 lipca 2020 r. (numer 19) - Pytanie dot. projektowania widoków 
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podstron: proszę wymienić sekcje/działy, które Zamawiający chce zaprojektować. 

W rezultacie, ile widoków stron powinno powstać? 

Odp. Zamawiający wskazuje że odpowiedź na to pytanie znajduje się w  dziale III 

OPZ, pkt. 11, ppkt. 6 

20. Pytanie z 14 lipca 2020 r. (numer 20) - Czy możemy prosić o opisanie procesu 

w jaki pacjent biorący udział w programie dowiaduje się o badaniu i w jaki sposób 

przebiega proces od momentu zetknięcia się z informacją do skorzystania z usługi? 

Czy posiadają Państwo taką ścieżkę? Czy owe badanie jest płatne? Czy w kampanii 

naszym zadaniem jest kierowanie odbiorców do jednej z placówek POZ ( 3 regiony 

x 40 placówek)? Czy naszym zadaniem jest wyłącznie jest poinformowanie i 

zachęcenie odbiorców do skorzystania z badań? 

Odp. Zamawiający wskazuje na dział II, pkt 5, ppkt 2 OPZ, gdzie jest to opisane. 

21. Pytanie z 14 lipca 2020 r. (numer 21) -Jak wygląda całościowa architektura 

programu ,,Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne 

wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV  i HBV u dorosłych mieszkańców Polski''? 

Jakie inne działania prowadzone są w ramach programu? Jakim elementem 

programu jest kampania informacyjna? 

Odp. Zamawiający wskazuje na dział II, pkt 5, ppkt 2 OPZ. 

22. Pytanie z 14 lipca 2020 r. (numer 22) - W jaki sposób powinna być 

przygotowana i jak często powinna odbywać się publikacja o programie w IKP? 

Odp. Zamawiający wskazuje, że informacja dot. programu powinna być 

umieszczona w IKP jednorazowo. Treść publikacji zostanie ustalona z Wykonawcą 

na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.  

23. Pytanie z 14 lipca 2020 r. (numer 23) - W jaki sposób powinna być 

przygotowana i jak często publikowana/aktualizowana powinna być akcja 

informacyjna na stronie internetowej? 

Odp. Zamawiający wskazuje, że to Wykonawca na podstawie zaproponowanej 

strategii przeprowadzenia kampanii powinien zaproponować częstotliwość 

aktualizacji treści na stronie internetowej.  

24. Pytanie z 14 lipca 2020 r. (numer 24) - W którym miejscu w OPZ opisane są 

szkolenia, które wymieniają Państwo w umowie? Mają na myśli Państwo szkolenia 

e-learningowe? Zgodnie z OPZ są/będą one dostępne na Państwa platformie. 
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Odp. Szkolenia e-learningowe nie są przedmiotem niniejszego postępowania. W 

dziale III ust. 11 pkt 20) OPZ jest mowa o szkoleniach, które przeprowadzi 

wykonawca. 

25. Pytanie z 14 lipca 2020 r. (numer 25) - Czy grupą docelową są także lekarze? 

Odp. Zamawiający wskazuje, że grupy docelowe kampanii opisane są w dziale II, 

pkt 2 OPZ 

26. Pytanie z 14 lipca 2020 r. (numer 26) - Pytania dotyczące działania 

„Opracowanie i produkcja materiałów Kampanii”  pkt 4. OPZ Materiały 

informacyjne. Jaka ma być zakładana przez Zamawiającego objętość materiałów 

informacyjnych, które ma przygotować Wykonawca oraz jak długo mają one być 

zamieszczone na stronie – te informacje są niezbędne do przygotowania należytej 

wyceny tego działania.  

Odp. Zamawiający wskazuje na dział III, pkt 4 OPZ 

27. Pytanie z 14 lipca 2020 r. (numer 27) - Pytania dotyczące działania 

„Opracowanie i produkcja materiałów Kampanii”  pkt 5. OPZ - Ogłoszenia w prasie. 

Czy jeżeli w ramach ogłoszeń ogólnopolskich (opisanych w pkt. 5. Ppkt 1. 

Wykonawca zdecyduje się na współpracę z „pakietem dzienników regionalnych o 

zasięgu ogólnopolskim”, to czy może również w tych samych tytułach zamieścić 

ogłoszenia opisane w ppkt. 6?  

Odp. Zamawiający wskazuje, że dopuszcza taką możliwość pod warunkiem, że 

spełni ona wytyczne pkt 5, ppkt 6 w dziale III OPZ. 

28. Pytanie z 14 lipca 2020 r. (numer 28) - Pytanie dotyczące działania „Ulotki” pkt. 

7 OPZ. Czym mają się różnić między sobą wersje ulotek b, c, d, e?  

Odp. Zamawiający wskazuje na dział III pkt.1 OPZ gdzie dokładnie opisane jaką 

zawartość merytoryczną będą miały poszczególne ulotki.  

29. Pytanie z 14 lipca 2020 r. (numer 29) - Pytania dotyczące pkt. 11 OPZ – Strona 

internetowa. Jakiego typu materiały (dokumenty, materiały graficzne, 

multimedialne), jaka ich liczba/rozmiar, formaty, miałyby być wdrożone na stronie 

na start działania przez Wykonawcę? Czy Wykonawca ma  założyć czynność 

polegającą na migracji plików z istniejącego zasobu? Odpowiedź na to pytanie 

pozwoli oszacować skale prac związanych z programowaniem i skomplikowaniem 

strony kampanii.  
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Odp. Zamawiający wskazuje na dział III, pkt 11,  ppkt 3, 6, 7. Wskazuje również, 

że typ, ilość, rozmiar itp. materiałów  zależy również od strategii oraz działań jakie 

zaproponuje Wykonawca w ramach kampanii.  

30. Pytanie z 14 lipca 2020 r. (numer 30) - Pytania dotyczące pkt. 11 OPZ – Strona 

internetowa. "Strona musi być aktywna przez cały okres realizacji programu. 

Minimalny wskaźnik odwiedzin strony w okresie realizacji Programu - 500 000 

odwiedzin strony”. Jaka infrastruktura (środowisko produkcyjne) będzie 

skonfigurowana i udostępniona dla projektu przez Zamawiającego? Ewentualnie - 

czy Wykonawca powinien założyć w ramach realizacji projektu opracowanie 

rekomendacji dot. parametrów takiego środowiska? 

Odp. Zamawiający wskazuje, że środowiskiem produkcyjnym będzie infrastruktura 

Zamawiającego z wykorzystaniem technologii: maszyna wirtualna oparta o 

VMWare, CentOS, Apache, PHP 7.x, FortiWEB (jako ochrona w trybie proxy). 

Wskazanie rekomendacji przez Wykonawcę jest pożądane. 

31. Pytanie z 14 lipca 2020 r. (numer 31) - Pytania dotyczące pkt. 11 OPZ – Strona 

internetowa. "przystosowanie do eksploatacji przy zastosowaniu w pełni 

zainstalowanych najpopularniejszych aktualnych przeglądarek (Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Google Chrome) na komputerze kompatybilnym ze standardem IBM 

PC, pracującym pod oficjalnie wspieranymi przez producenta systemami 

operacyjnymi  MS Windows,". Jakie wersje przeglądarek ww. powinny być 

wspierane i czy faktycznie Wykonawca ma założyć wsparcie dla przeglądarki 

Internet Explorer? Jeśli tak to do jakiej wersji?  

Odp. Najnowsze wersje przeglądarek zainstalowanych na aktualnie wspieranych 

systemach operacyjnych. Internet Explorer nie jest wymagane. Dodatkowo 

Zamawiający wskazuje że  dokonał zmiany w tym zakresie. 

32. Pytanie z 14 lipca 2020 r. (numer 32) - Pytania dotyczące pkt. 11 OPZ – Strona 

internetowa. "moduł mapy pozwalający na wyświetlanie map i umieszczanie 

znaczników z serwisów takich jak Google Maps". Czy Zamawiający dopuszcza użycie 

w projekcie innej aplikacji niż Google Maps, np. OpenStreetMap?  

Odp. Zamawiający nie dopuszcza użycia w projekcie aplikacji OpenStreetMap. 

33. Pytanie z 14 lipca 2020 r. (numer 33) - Pytania dotyczące pkt. 11 OPZ – Strona 

internetowa. "wykonanie strony w technologii Systemu Zarządzania Treścią - CMS, 

umożliwiającej użytkownikom samodzielne zarządzanie wyglądem i zawartością, 
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”Czy Zamawiający ma wymagania/rekomendacje dot. użycia przy tworzeniu strony 

www konkretnych technologii (warstwa frontend/backend)?  

Odp. Wykonawca rekomenduje CMS WordPress, ale go nie wymaga. 

34. Pytanie z 14 lipca 2020 r. (numer 34) - Pytania dotyczące pkt. 11 OPZ – Strona 

internetowa. Jakiego rodzaju testy powinny zostać wykonane przez Wykonawcę w 

ramach realizacji projektu? Jakie testy będą wykonane przez Zamawiającego i 

jakiego wsparcia wymaga się w tym zakresie od Wykonawcy?  

Odp. Zamawiający wskazuje, że wszelkie testy potwierdzające poprawne 

wykonanie witryny (testy funkcjonalności, WCAG, bezpieczeństwa). Wykonawca 

może we własnym zakresie wykonać dowolne testy z wykorzystaniem dowolnych 

technik i środków. 

35. Pytanie z 14 lipca 2020 r. (numer 35) - Pytania dotyczące pkt. 11 OPZ – Strona 

internetowa. "Wykonawca odpowiada za prowadzenie strony przez cały okres 

realizacji Umowy zarówno w zakresie treści (zamieszczanie treści, aktualizacja itd.) 

jak i technicznym (usuwanie błędów). Jak częste zmiany/aktualizacje treści i jakiego 

typu prace powinien założyć Wykonawca w ramach miesięcznego zakresu prac? 

Odp. Zamawiający wskazuje, że od strategii oraz działań jakie zaproponuje 

Wykonawca w ramach kampanii będzie między innymi zależała częstotliwość 

aktualizacji treści na stronie internetowej. 

36. Pytanie z 14 lipca 2020 r. (numer 36) - Pytania dotyczące pkt. 11 OPZ – Strona 

internetowa. "Przystosowanie strony dla niepełnosprawnych użytkowników. Strona 

powinna być zbudowana zgodnie z zasadami dostępności cyfrowej stron 

internetowych, o których mowa w art. 12 pkt. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o 

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 

publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848)” Jaki poziom spełnienia ww. wymagań jest 

zakładany przez Zamawiającego? 

Odp. Zamawiający wymaga spełnienie poziomu określonego w art. 12 pkt. 2 ustawy 

z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), a dokładniej w 

załączniku, który jest integralną częścią ustawy. 

 

 

W imieniu pełnomocnika Zamawiającego 
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