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WIO6-SSZP.272.22.2015
Nazwa zamowienia: Ustugi przegl^dow, napraw, diagnostyki i serwisu.
ZMIANA
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ)

Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, na podstawie art.38 ust. 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.),
dokonuje
zmiany
tresci
specyfikacji
istotnych
warunkow
zamowienia
(siwz)
w nastepuja_cy sposob:
- pkt 2 siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, przed zmiana brzmi:
Zamowienie bedzie realizowane w nastepujqcym zakresie:
Nr
Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 6
Zadanie 7

Ogolny opis zamowienia
Diagnostyka i naprawa komory laminarnej
Diagnoza awarii wirowki
Przegla_d techniczny analizatora wegla
Przeglgd autoklawu
Konserwacja sterylizatorow parowych pionowych
Przegla.d kolektora opadu
Przegl^d zmywarki

ilosd
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.

CPV
50411000-9
50411000-9
50411000-9
50411000-9
50411000-9

50411000-9
50411000-9

Szczegoiowy opis przedmiotu zamowienia
Zadanie 1
Przedmiotem zamowienia jest naprawa i przegla.d komory laminarnej Biohazard klasa II, typ
ABS1200 wyprodukowanej przez firme Microflow, zainstatowanej w siedzibie Zamawiaj^cego w
Bydgoszczy przy ul. Piotra Skargi 2, w nastepuja_cym zakresie:
1) diagnoza awarii zamka drzwi komory i naprawa uszkodzenia,
2) przeglqd techniczny i kontrola przeptywow laminarnych downflow i inflow,

3) kontrola skutecznosci odpylania filtrow hepa i szczelnosci mocowania,
4) sporz^dzenie protokotu z pomiarow wraz z wydrukami i zafa.cznikami.
Wszystkie czynnosci musza. bye wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach
obstugi aparatury oraz dobr^ praktyk^ inzyniersk^ przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
Wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce musz^ odpowiadac przepisom w zakresie
bhp i ochrony srodowiska.
Wszystkie czynnosci musza. bye wykonywane w miejscu zainstalowania komory laminarnej.
Wykonawca zobowi$zuje sie wykonac prace w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

1

Zadanie 2
Przedmiotem zamowienia jest diagnoza awarii wirowki laboratory]nej z chtodzeniem 581 OR
wyprodukowanej przez firme Eppendorf, zainstalowanej siedzibie Zamawiaja.cego we Wtoctawku
przy ul. Kopernika 2, w nastepuja,cym zakresie:
1) diagnoza usterki,
2) sporza.dzenie protokotu z wycena. kosztow naprawy.
Wszystkie czynnosci musza. bye wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach
obstugi aparatury oraz dobra. praktyka. inzynierska, przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
Wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce musza, odpowiadac przepisom w zakresie
bhp i ochrony srodowiska.
Wszystkie czynnosci musza. bye wykonywane w miejscu zainstalowania wirowki.
Wykonawca zobowia/uje sie wykonac prace w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Zadanie 3
Przedmiotem zamowienia jest przegla.d techniczny analizatora wegla N/C 3100 nr N3-289/K
wyprodukowanego przez firm? Analytik Jena, zainstalowanego w siedzibie Zamawtaja.cego we
Wtodawku przy ul. Kopernika 2, w nastepuja.cym zakresie:
1) sprawdzenie analizatora,
2) regulacja,
3) konserwacja.
Wszystkie czynnosci musza. bye wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach
obstugi aparatury oraz dobra. praktyka. inzynierska. przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
Wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce musza. odpowiadac przepisom w zakresie
bhp i ochrony srodowiska.
Wszystkie czynnosci musza, bye wykonywane w miejscu zainstalowania analizatora.
Wykonawca zobowiqzuje sie wykonac prace w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Zadanie 4
Przedmiotem zamowienia jest przegla^d techniczny autoklawu Tuttnauer model 3870 ELVC
wyprodukowanego przez firme Tuttnauer Co LTD, w siedzibie Zamawiaj^cego w Bydgoszczy przy
ul. Piotra Skargi 2, w nastepuja.cym zakresie:
1) sprawdzenie pot^czeh wodnych,
2) sprawdzenie elektrozaworow,
3) restart cyklu czasowego,
4) sprawdzenie ustawieh urza_dzenia,
5) rekalibracja elementow pomiaru temperatury,
6) czyszczenie uszczelki drzwi,
7) czyszczenie sitka na dnie komory,
8) odwodnienie filtra kompresora powietrza,
9) wymiana oleju w sprezarce,
10)wymiana filtra powietrza sprezonego,
11)wymiana uszczelki drzwi autoklawu.
oraz dostawe materiatow eksploatacyjnych :
1. olej do sprezarki - 1 porcja,
2. filtr powietrza sprezonego - 1 szt.,
3. uszczelka drzwi autoklawu - 1 szt..
Wszystkie czynnosci musza. bye wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach
obstugi aparatury oraz dobra. praktyka. inzynierska. przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
Wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce musza. odpowiadac przepisom w zakresie
bhp i ochrony srodowiska.
Wszystkie czynnosci musza. bye wykonywane w miejscu zainstalowania autoklawu.
Wykonawca zobowia.zuje sie wykonac prace w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zadanie 5
Przedmiotem zamowienia jest konserwacja 2 sterylizatorow parowych pionowych ASVE/A o nr
fabrycznym 3064 i ASVE o nr fabrycznym 2028 wyprodukowanych przez firme Spotdzielnia Pracy
Mechanikow SMS, w siedzibie Zamawiaja_cego we Wtodawku przy ul. Kopernika 2, w nastepuj^cym
zakresie:
1) przygotowanie sterylizatora do przeprowadzenia rewizji wewnetrznej,
2) uczestnictwo w rewizji wewnetrznej wykonanej przez pracownika Urzedu Dozoru
Technicznego,
3) wykonanie proby cisnieniowej,
4) montaz sterylizatora,
5) sprawdzenie dziatania sterylizatora.
Wszystkie czynnosci musza. bye wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach
obstugi aparatury oraz dobra^ praktyk^ inzynierska^ przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
Wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce musza. odpowiadac przepisom w zakresie
bhp i ochrony srodowiska.
Wszystkie czynnosci musza^ bye wykonywane w miejscu zainstalowania sterylizatorow.
Wykonawca zobowiqzuje sie wykonac prace w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Zadanie 6
Przedmiotem zamowienia jest przegl^d i konserwacja kolektora opadu NSA 181/KD
wyprodukowanego przez firme Eigenbrodt zainstalowanych na stacji monitoringu w Zielonce, w
nastepuj^cym zakresie:
1) kontrola poprawnosci pracy kolektora,
2) kontrola elementow elektronicznych,
3) kontrola elementow mechanicznych,
4) czyszczenie kolektora,
Wszystkie czynnosci musza^ bye wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach
obstugi aparatury oraz dobra_ praktyka_ inzynierska, przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
Wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce musza_ odpowiadac przepisom w zakresie
bhp i ochrony srodowiska.
Wszystkie czynnosci musza_ bye wykonywane w miejscu zainstalowania kolektora.
Wykonawca zobowia.zuje sie wykonac prace w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Zadanie 7
Przedmiotem zamowienia jest przegl^d zmywarki MIELE G7883 wyprodukowanej przez firme
MIELE & Cie. KG zainstalowanej w siedzibie zamawiaj^cego w Bydgoszczy przy ul. Piotra Skargi 2,
w nastepuja_cym zakresie:
1) przegla,d i wymiana zakupionych elementow
oraz dostawe czesci:
1. dren dozuja.cy - 1 szt.
2. korpus pompy - 1 szt.
Wszystkie czynnosci musza^ bye wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach
obstugi aparatury oraz dobr$ praktykq inzynierska. przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
Wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce musza^ odpowiadac przepisom w zakresie
bhp i ochrony srodowiska.
Wszystkie czynnosci musza^ bye wykonywane w miejscu zainstalowania zmywarki.
Wykonawca zobowi^zuje sie wykonac prace w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

- Po zmianie pkt 2 siwz - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA otrzymuie brzmienie:
Zamowienie bedzie realizowane w nastepuja_cym zakresie:
Nr

Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 6
Zadanie 7
Zadanie 8

Ogolny opis zamowienia
Diagnostyka i naprawa komory laminarnej
Diagnoza awarii wirowki
Przegla_d techniczny analizatora wegla
Przegl^d autoklawu
Rewizja wewnetrzna sterylizatorow parowych pionowych

Przegla^l kolektora opadu
Przegl^d zmywarki
Konserwacja sterylizatorow parowych pionowych

ilosc
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.

CPV
50411000-9
50411000-9
50411000-9
50411000-9
50411000-9
50411000-9
50411000-9
50411000-9

Szczeg blowy opis przedmiotu zamowienia
Zadanie 1
Przedmiotem zamowienia jest naprawa i przeglajd komory laminarnej Biohazard klasa I), typ
ABS1200 wyprodukowanej przez firme Microflow, zainstalowanej w siedzibie Zamawiaja.cego w
Bydgoszczy przy ul. Piotra Skargi 2, w nastepuja_cym zakresie:
1} diagnoza awarii zamka drzwi komory i naprawa uszkodzenia,
2) przegla/d techniczny i kontrola przeptywow laminarnych downflow i inflow,
3) kontrola skutecznosci odpylania filtrow hepa i szczelnosci mocowania,
4) sporza^dzenie protokotu z pomiarow wraz z wydrukami i zatqcznikami.
Wszystkie czynnosci musza^ bye wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach
obsJugi aparatury oraz dobrq praktyka. inzyniersk^ przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
Wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce musz^ odpowiadac przepisom w zakresie
bhp i ochrony srodowiska.
Wszystkie czynnosci musza. bye wykonywane w miejscu zainstalowania komory laminarnej.
Wykonawca zobowi^zuje sie wykonac prace w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Zadanie 2
Przedmiotem zamowienia jest diagnoza awarii wirowki laboratoryjnej z chtodzeniem 581 OR
wyprodukowanej przez firme Eppendorf, zainstalowanej siedzibie Zamawiaja.cego we Wtoctawku
przy ul. Kopernika 2, w nastepuja_cym zakresie:
1) diagnoza usterki,
2) sporza.dzenie protokotu z wycena_ kosztow naprawy.
Wszystkie czynnosci musz^ bye wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach
obstugi aparatury oraz dobra. praktyka, inzynierskq przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
Wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce musza^ odpowiadac przepisom w zakresie
bhp i ochrony srodowiska.
Wszystkie czynnosci musza. bye wykonywane w miejscu zainstaiowania wirowki.
Wykonawca zobowiqzuje sie wykonac prace w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Zadanie 3
Przedmiotem zamowienia jest przegla.d techniczny analizatora wegla N/C 3100 nr N3-289/K
wyprodukowanego przez firme Analytik Jena, zainstalowanego w siedzibie Zamawiaja_cego we
Wtoctawku przy ul. Kopernika 2, w nastepuj^cym zakresie:
1) sprawdzenie analizatora,
2) regulacja,
3) konserwacja.
Wszystkie czynnosci musza^ bye wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach
obstugi aparatury oraz dobr^ praktyka. inzyniersk^ przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
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Wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce musza^ odpowiadac przepisom w zakresie
bhp i ochrony srodowiska.
Wszystkie czynnosci musza. bye wykonywane w miejscu zainstalowania analizatora.
Wykonawca zobowia.zuje sie wykonac prace w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Zadanie 4
Przedmiotem zamowienia jest przegl^d techniczny autoklawu Tuttnauer model 3870 ELVC
wyprodukowanego przez firme Tuttnauer Co LTD, w siedzibie Zamawiaja,cego w Bydgoszczy przy
ul. Piotra Skargi 2, w nastepuja^cym zakresie:
1) sprawdzenie pot^czeh wodnych,
2) sprawdzenie elektrozaworow,
3) restart cyklu czasowego,
4) sprawdzenie ustawieh urza.dzenia,
5} rekalibracja elementow pomiaru temperatury,
6) czyszczenie uszczelki drzwi,
7) czyszczenie sitka na dnie komory,
8) odwodnienie filtra kompresora powietrza,
9) wymiana oleju w sprezarce,
10)wymiana filtra powietrza sprezonego,
11) wymiana uszczelki drzwi autoklawu.
oraz dostawe materiatow eksploatacyjnych :
1. olej do sprezarki - 1 porcja,
2. filtr powietrza sprezonego - 1 szt.,
3. uszczelka drzwi autoklawu - 1 szt..
Wszystkie czynnosci musza, bye wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach
obstugi aparatury oraz dobra. praktyka. inzynierska. przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
Wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce musza. odpowiadac przepisom w zakresie
bhp i ochrony srodowiska.
Wszystkie czynnosci musza. bye wykonywane w miejscu zainstalowania autoklawu.
Wykonawca zobowia.zuje sie wykonac prace w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Zadanie 5
Przedmiotem zamowienia jest przeprowadzenie rewizji wewnetrznej 2 sterylizatorow parowych
pionowych ASVE/A o nr fabrycznym 3064 i ASVE o nr fabrycznym 2028 wyprodukowanych przez
firme Spotdzielnia Pracy Mechanikow SMS, w siedzibie Zamawiajqcego we Wtoctawku przy ul.
Kopernika 2, w nastepuja.cym zakresie:
1) przygotowanie sterylizatora do przeprowadzenia rewizji wewnetrznej,
2) uczestnictwo w rewizji wewnetrznej wykonanej przez pracownika Urzedu Dozoru
Technicznego,
3) wykonanie proby cisnieniowej,
4) montaz sterylizatora,
5) sprawdzenie dzia^ania sterylizatora.
Wszystkie czynnosci musza, bye wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach
obstugi aparatury oraz dobra. praktyka. inzyniersk^ przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
Wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce musza. odpowiadac przepisom w zakresie
bhp i ochrony srodowiska.
Wszystkie czynnosci musza. bye wykonywane w miejscu zainstalowania sterylizatorow.
Wykonawca zobowi^zuje sie wykonac prace w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Zadanie 6
Przedmiotem zamowienia jest przeglqd i konserwacja kolektora opadu NSA 181/KD
wyprodukowanego przez firme Eigenbrodt zainstalowanych na stacji monitoringu w Zielonce, w
nastepuja.cym zakresie:
1) kontrola poprawnosci pracy kolektora,

2) kontrola elementow elektronicznych,
3) kontrola elementow mechanicznych,
4) czyszczenie kolektora,
Wszystkie czynnosci musza. bye wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach
obstugi aparatury oraz dobra. praktyk^ inzynierska. przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
Wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce musza. odpowiadac przepisom w zakresie
bhp i ochrony srodowiska.
Wszystkie czynnosci musza. bye wykonywane w miejscu zainstalowania kolektora.
Wykonawca zobowi^zuje sie wykonac prace w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Zadanie 7
Przedmiotem zamowienia jest przegla.d zmywarki MIELE G7883 wyprodukowanej przez firme
MIELE & Cie. KG zainstalowanej w siedzibie zamawiaj^cego w Bydgoszczy przy ul. Piotra Skargi 2,
w nastepuj^cym zakresie:
1) przegla.d i wymiana zakupionych elementow
oraz dostawe czesci:
1. dren dozujqcy - 1 szt.
2. korpus pompy - 1 szt.
Wszystkie czynnosci musza. bye wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach
obstugi aparatury oraz dobra. praktyka. inzynierska. przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
Wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce musza. odpowiadac przepisom w zakresie
bhp i ochrony srodowiska.
Wszystkie czynnosci musza_ bye wykonywane w miejscu zainstalowania zmywarki.
Wykonawca zobowia.zuje sie wykonac prace w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Zadanie 8
Przedmiotem zamowienia jest konserwacja 2 sterylizatorow parowych pionowych ASVE/A o nr
fabrycznym 3064 i ASVE o nr fabrycznym 2028 wyprodukowanych przez firme Spotdzielnia Pracy
Mechanikow SMS, w siedzibie Zamawiaja_cego we Wtoctawku przy ul. Kopernika 2, w nastepuja.cym
zakresie:
1) sterylizator parowy ASVE nr fabr. 2028:
demontaz oston
oczyszczenie elektrod poziomu wody w ptaszczu grzejnym oraz w zbiorniku z
zaworem ptywakowym wraz z regulacja_ zaworu
smarowanie mechanizmu zamykania pokrywy
oczyszczenie naczynia kondensacyjnego i uszczelki pokrywy
oczyszczenie elektrozaworow, pompki elektromagnetycznej, zbiornika ptaszcza i szkta
wodowskazu z kamienia
oczyszczenie stykow sitowych stycznika
sprawdzenie szczelnosci uktadu
sprawdzenie dziatania sterylizatora
Wszystkie czynnosci musza. bye wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach
obsfugi aparatury oraz dobr$ praktyka. inzyniersk^ przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
Wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce muszg. odpowiadac przepisom w zakresie
bhp i ochrony srodowiska.
Wszystkie czynnosci musza. bye wykonywane w miejscu zainstafowania sterylizatorow.
Wykonawca zobowi^zuje sie wykonac prace w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Wykonane czynnosci zostana. wpisane przez Wykonawce do „ Karty konserwacji aparatu".
2)

sterylizator parowy ASVE/A nr fabr. 3064:
- sprawdzenie dziatania uktadow maja.cych wptyw na bezpieczehstwo ( zaworu
bezpieczehstwa, nastawy wytqcznikow cisnieniowych steruj^cych wytwornica. pary,
pot^czeh elektrycznych )
- kontrola stanu technicznego uszczelki
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- sprawdzenie szczelnosci i oczyszczenie zaworow instalacji parowej,
odptywowej
- sprawdzenie uktadu sterowania poziomem wody w wytwornicy pary
- sprawdzenie dziatania pompy prozniowej
- sprawdzenie przyrzqdow kontrolno - pomiarowych
- sprawdzenie elementow sygnalizacji stanow awaryjnych
- wykonanie testu szczelnosci i Testu Bowie & Dick
- sprawdzenie dziatania sterylizatora na programach P1 - P7.

wodnej

i

Wszystkie czynnosci musza. bye wykonywane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach
obsJugi aparatury oraz dobra. praktyk$ inzynierska. przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.
Wszystkie czynnosci wykonywane przez Wykonawce musza. odpowiadac przepisom w zakresie
bhp i ochrony srodowiska.
Wszystkie czynnosci musza, bye wykonywane w miejscu zainstalowania sterylizatorow.
Wykonawca zobowi^zuje sie wykonac prace w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
Wykonane czynnosci zostana. wpisane przez Wykonawce do „ Paszportu technicznego".
W konsekwencji powyzszego Zamawiaja^cy dokonuje zmiany wzoru Formularza Ofertowego,
stanowiacego zat^cznik nr 1 do siwz. Wzor Formularza ofertowego w brzmieniu po zmianie stanowi
zat^cznik do niniejszego pisma.
W celu wprowadzenia zmian w ofertach Zamawiaja_cy dokonuje zmiany terminu sktadania i otwarcia
ofert w nastepuj^cy sposob:
Termin skfadania ofert uptywa w dniu 08.07.2015 r., godz. 12.00.
Otwarcie ofert nasta_pi w dniu 08.07.2015 r. godz. 12.30 w siedzibie Zamawiaja_cego:
ul. P. Skargi 2 85-018 Bydgoszcz pokoj nr 32 II pietro.
W konsekwencji powyzszego opakowanie oferty powinno bye oznaczone w nastepuja.cy sposob:
..Oferta na ustuge serwisu - nie otwierac przed dniem 8 lipca 2Q15r.. qodz,12.30".
Pozostate zapisy SIWZ pozostajq bez zmian.

-, .

KUJAW/RC-PiViUkSKi

^atqcznik:

WOJEWjDDZKUN PEKTOR

Wzor Formularza ofertowego

OCHRONY SROD aviSKA
dr Elwira Jutivwska

5pecjalista ds. z^wiert publicznych
mgr

WIO^-SSZP.272.22.2015
Zal^cznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY (wzor)
Dane dotycza.ce wykonawcy
Nazwa
Siedziba
nrtelefonu/faksu
e-mail
nrNIP...
Zobowiqzania wykonawcy
Zobowia/uje sie do wykonania ustugi dla Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy okreslonych parametrami i wymaganiami w specyfikacji istotnych warunkbw
zamowienia za kwote:
Zadanie 1
cena netto
(stownie:
podatek VAT
(stownie:
cena brutto
(stownie:
Termin realizacji:

zt
)
zt
)
zt
)
dni (maksymalnie 30 dni)

Podwykonawcy, ktorzy bedq uczestniczyc w wykonaniu zambwienia wraz z opisem zakresu,
ktory ich dotyczy.

1
2...
Zadanie 2
cena netto
(stownie:
podatek VAT
(stownie:
cena brutto
(stownie:
Termin realizacji:

zt
)
zt
)
zt
)
dni (maksymalnie 30 dni)

Podwykonawcy, ktorzy beda. uczestniczyc w wykonaniu zamowienia wraz z opisem zakresu,
ktory ich dotyczy.

1
2...
Zadanie 3
cena netto
(stownie:
podatek VAT
(stownie:

zt
)
zt
)
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WIO6-SSZP.272.22.2015
Zata_cznik nr 1
cena brutto
(stownie:
Termin realizacji:

zt
)
dni (maksymalnie 30 dni)

Podwykonawcy, ktorzy beda. uczestniczyc w wykonaniu zamowienia wraz z opisem zakresu,
ktory ich dotyczy.

1
2
Zadanie 4
cena netto
(stownie:
podatek VAT
(stownie:
cena brutto
(stownie:
Termin realizacji:

zt
)
zt
)
zt
)
dni (maksymalnie 30 dni}

Podwykonawcy, kt6rzy beda_ uczestniczyc w wykonaniu zamowienia wraz z opisem zakresu,
ktbry ich dotyczy.

1
2
Zadanie 5
cena netto
(stownie:
podatek VAT
{stownie:
cena brutto
(stownie:
Termin realizacji:

zt
)
zt
)
zt
)
dni (maksymalnie 30 dni)

Podwykonawcy, kt6rzy beda_ uczestniczyc w wykonaniu zam6wienia wraz z opisem zakresu,
kt6ry ich dotyczy.

1
2
Zadanie 6
cena netto
(stownie:
podatek VAT
(stownie:
cena brutto
(stownie:

zt
)
zt
)
zt
)
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Termin realizacji:

dni (maksymalnie 30 dni)

Podwykonawcy, kt6rzy beda. uczestniczyd w wykonaniu zam6wienia wraz z opisem zakresu,
ktory ich dotyczy.

1
2
Zadanie 7
cena netto
(stownie:
podatekVAT
(stownie:
cena brutto
(stownie:
Termin realizacji:

zt
)
zt
)
zt
)
dni (maksymalnie 30 dni)

Podwykonawcy, ktbrzy beda^ uczestniczyd w wykonaniu zamowienia wraz z opisem zakresu,
kt6ry ich dotyczy.
1
2
Zadanie 8
cena netto
(stownie:
podatekVAT
(stownie:
cena brutto
{stownie:
Termin realizacji:

zt
)
zt
)
zt
)
dni (maksymalnie 30 dni)

Podwykonawcy, ktorzy beda. uczestniczyC w wykonaniu zam6wienia wraz z opisem zakresu,
ktory ich dotyczy.

1
2

Data
podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

15

