
 
 

                                                                                                                  Gdynia, 14.07.2020 r. 
 

Dotyczy: postępowania nr 51/ZP/20 na dostawę licencji i wdrożenie symulatorów 
VR, dostawę sprzętu, przeprowadzenie szkoleń oraz zapewnienie opieki 
serwisowej dla dostarczonych symulatorów VR. 

 
 

ZAPYTANIA DO SIWZ oraz WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO  
 
Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 

 otrzymała zapytania dotyczące SIWZ i udzielił następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1 
Wnosimy o zmianę punktu VI wiersz 5 pkt 2 lit. a)  SIWZ na zapis o następującej treści: 
"a) Zarządzającego usługą tj. osobę posiadającą: 
-wykształcenie wyższe , 
-certyfikat zarządzania projektami np. PMI, PRINCE2 lub równoważny, 
-minimum 10 letnie doświadczenie obejmujące zarządzanie projektami informatycznymi w 
roli kierownika projektu lub osoby odpowiedzialnej za nadzór nad projektem, 
-doświadczenie obejmujące zarządzanie, w roli kierownika projektu lub osoby 
odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją, minimum 3 projektami, każdy o wartości minimum 
150 000,00 zł brutto, polegającymi na dostawie oprogramowania aplikacyjnego załącznik nr 
9." 
Odpowiedzialności kierownika projektu w  podanych  metodykach  projektowych nie 
obejmują konieczności  posiadania  wiedzy  merytorycznej  z  zakresu  treści  aplikacji, a  
aplikacje  VR wspierające  proces  dydaktyczny  nie  wymagają  specyficznego  podejścia  
do  zarządzania projektami w tych metodykach. Posiadanie w z którym mowa w punkcie 
VI wiersz 5 pkt 2 lit. a) SIWZ jest wystarczające do skutecznego przeprowadzenia 
projektu w myśl wspomnianych metodyk. 
W związku z tym, wnioskujemy również o zmianę zapisu Punktu 111.1 .3) pkt 2.lit. a) 
Ogłoszenia o zamówieniu na zapis o następującej treści: 
"a) zarządzającym usługą, tj. osobą posiadającą: 
-wykształcenie wyższe, 
-certyfikat zarządzania projektami np. PMI, PRINCE2 lub równoważny, 
- minimum 10-letnie doświadczenie obejmujące zarządzanie projektami 
informatycznymi w roli kierownika projektu lub osoby odpowiedzialnej za nadzór nad 
projektem, 
-doświadczenie obejmujące zarządzanie, w roli kierownika projektu lub osoby 
odpowiedzialnej za nadzór nad projektem, minimum 3 projektami, każdy o wartości 
minimum 150 000,00 PLN brutto, polegającymi na dostawie oprogramowania 
aplikacyjnego załącznik nr 9 
Oraz wnioskujemy o zmianę treści załącznika nr  9 na zapis o następującej treści: Pani/Pan    
......................................  Posiada 
-wykształcenie wyższe, 

- certyfikat zarządzania projektami np.PMI, PRINCE2 lub równoważny, 
-minimum 10 letnie doświadczenie obejmujące zarządzanie projektami informatycznymi 
w roli kierownika projektu lub osoby odpowiedzialnej za nadzór nad projektem, 
-doświadczenie obejmujące zarządzanie, w roli kierownika projektu lub osoby 
odpowiedzialnej za nadzór nad projektem, minimum 3 projektami, każdy o wartości 



 
minimum 150 000,00 zł brutto, polegającymi na dostawie oprogramowania 
aplikacyjnego." 
 
 
Odp. Ad.1 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Akademia Marynarki Wojennej jest uczelnią 
publiczną i działa na podstawie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o  Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce. Symulatory VR będą wykorzystywane na potrzeby edukacyjne studentów w związku 
z tym osoba wdrażająca system musi posiadać doświadczenie w zarządzaniu projektami 
dydaktycznymi. Stanowi to gwarancję prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Pytanie nr 2 
Według punktu XVll ISIWZ mówiącego o wymaganiach dotyczących zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy umieszczono zapis, że "Zamawiający nie przewiduje 
konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (załącznik nr 4)." 
W związku z tym wnioskujemy: o usunięcie fragmentu "lub nie wniesie wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy" z Punktu XVII SIWZ, gdzie Zamawiający 
napisał: "Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana , uchyli się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1Ustawy Pzp"o 
usunięcie Paragrafu 11 pkt 4 Umowy, gdzie Zamawiający napisał: "Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość potrącania kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy,na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia Zamawiającego bez potrzeby 
uzyskania potwierdzenia." o usunięcie Paragrafu 14 pkt 2 Umowy, gdzie Zamawiający napisał: 
"Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy tj. kwotę .... zł 
(słownie: ... złotych ... groszy) w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy (tj. 
od podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Zamówienia) i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonany. " 
 
Odp.Ad.2. 
Zamawiający wykreśla z punktu XVII pkt.2 SIWZ część zdania: 
„lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy" 
Zamawiający wykreśla z projektu umowy z paragrafu 11, pkt.4 tj.: 
"Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę i do czego upoważnia 
Zamawiającego bez potrzeby uzyskania potwierdzenia." 
Zamawiający wykreśla z projektu umowy z paragrafu 14, pkt.2 tj.: 
"Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy tj. kwotę .... zł 
(słownie: ... złotych ... groszy) w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy 
(tj. od podpisania Protokołu Odbioru Przedmiotu Zamówienia) i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonany. " 
 
Pytanie nr 3 
 
W załączniku nr 2 do Umowy, Zamawiający umieścił zapis: "Niniejszy Protokół jest podstawą 
do zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z treścią zawartej 
Umowy." W związku z zapisami punktu XVIII SIWZ oraz §9 pkt 8.2) Umowy Wnioskujemy o 
zmianę zapisu na następującą treść: "Niniejszy Protokół stanowi podstawę do wystawienia 



 
faktury VAT zgodnie z treścią zawartej Umowy." 
 
Odp.Ad.3. 
Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 2 do umowy:  
z "Niniejszy Protokół jest podstawą do zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy zgodnie z treścią zawartej Umowy." Na "Niniejszy Protokół stanowi podstawę 
do wystawienia faktury VAT zgodnie z treścią zawartej Umowy." 
 
Pytanie nr 4 
W załączniku nr 5 w punkcie 5 w tabeli dotyczącej Usługi przeprowadzenia praktycznych 
szkoleń dla kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia z wykorzystaniem VR, Zamawiający 
określił liczbę uczestników - 10 osób. Wnioskujemy o dodanie w §6 umowy zapisu 
następującej treści: "Liczba osób: 10" oraz o odpowiednią zmianę numeracji kolejnych 
punktów. 
 
Odp.Ad.4. 
Zamawiający zmienia zapis paragrafu 6  pkt.2 z: „Wykonawca zapewni realizacje szkolenia w 
wymiarze 8 h da każdej osoby biorącej udział w szkoleniu” na: 
Wykonawca zapewni realizację szkolenia dla 10 osób w wymiarze w wymiarze 8 godzin dla 
każdej osoby biorącej udział w szkoleniu. 
 
Pytanie nr 5 
Zamawiający umieściła zapisy o terminie 60 dni od podpisania Umowy na 
przeprowadzenie praktycznych szkoleń dla kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia z 
wykorzystani em VR w następujących miejscach 
-punkt V wiersz III  SIWZ, 
-wierszu III tabeli umieszczonej w §1 pkt 3 Umowy, 
-wierszu III tabeli umieszczonej w §3 pkt 1 Umowy, 
-wierszu III tabeli umieszczonej w punkcie 3 Załącznika nr 5 do SIWZ. 
Natomiast w paragrafie 6 pkt 4 Umowy, Zamawiający umieścił zapis następującej treści: 
"Szkolenie zostanie zrealizowane w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy." 
Wnioskujemy o zmianę zapisów §6 pkt 4 na następujący: "Szkolenie zostanie zrealizowane w 
terminie 60 dni od daty zawarcia Umowy." 
 
Odp.Ad.5 
Zamawiający zmienia zapisy w projekcie umowy: 
-punkt V wiersz III  SIWZ z: 
 

III 
Przeprowadzenie praktycznych szkoleń 

dla kadry dydaktycznej prowadzącej 
zajęcia z wykorzystaniem VR 

60 dni od podpisania Umowy 

 na: 
 

III 
Przeprowadzenie praktycznych szkoleń 

dla kadry dydaktycznej prowadzącej 
zajęcia z wykorzystaniem VR 

20 dni od dnia dostarczenia pierwszego 
scenariusza czyli 30.11.2020 r. 



 
 
 
-wierszu III tabeli umieszczonej w §1 pkt 3 Umowy z: 
 

III 
Przeprowadzenie praktycznych szkoleń 

dla kadry dydaktycznej prowadzącej 
zajęcia z wykorzystaniem VR 

60 dni od podpisania Umowy 

 na: 
 

III 
Przeprowadzenie praktycznych szkoleń 

dla kadry dydaktycznej prowadzącej 
zajęcia z wykorzystaniem VR 

20 dni od dnia dostarczenia pierwszego 
scenariusza czyli 30.11.2020 r. 

 
-w wierszu III tabeli umieszczonej w §3 pkt 1 Umowy z: 
 

III 
Przeprowadzenie praktycznych szkoleń 

dla kadry dydaktycznej prowadzącej 
zajęcia z wykorzystaniem VR 

60 dni od podpisania Umowy 

 na: 
 

III 
Przeprowadzenie praktycznych szkoleń 

dla kadry dydaktycznej prowadzącej 
zajęcia z wykorzystaniem VR 

20 dni od dnia dostarczenia pierwszego 
scenariusza czyli 30.11.2020 r. 

 
- w wierszu III tabeli umieszczonej w punkcie 3 Załącznika nr 5 do SIW: 
 

III 
Przeprowadzenie praktycznych szkoleń 

dla kadry dydaktycznej prowadzącej 
zajęcia z wykorzystaniem VR 

60 dni od podpisania Umowy 

 na: 
 

III 
Przeprowadzenie praktycznych szkoleń 

dla kadry dydaktycznej prowadzącej 
zajęcia z wykorzystaniem VR 

20 dni od dnia dostarczenia pierwszego 
scenariusza czyli 30.11.2020 r. 

 
Pytanie nr 6 
 
W punkcie X SIWZ Zamawiający napisał: 
"a) W kryterium Gotowe wymagania funkcjonalne (F) - ocenie podlegać będą gotowe 
wymagania funkcjonalne zadeklarowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie w Wykazie 
gotowych na dzień składania ofert wymagań funkcjonalnych (załącznikiem do SIWZ), a 
następnie zaprezentowane Zamawiającemu podczas zdalnej prezentacji próbki. 
b) Próbka musi się składać z minimum jednego kompletnego symulatora VR (spełniającego 
wszystkie funkcjonalności, przypisane mu w OPZ)." Warunek stawiany w punkcie X lit b) 
SIWZ, preferuje Wykonawców posiadających gotowe rozwiązania informatyczne, 



 

 

 

uniemożliwiając zachowanie zasady uczciwej konkurencji. Weryfikacji posiadania 
gotowych wymagań funkcjonalnych będzie podlegał Wykonawca dysponujący 
gotowym symulatorem dostarczanym np. w etapie VII, spełniając 15 czy 20 wymagań z 
listy 206 funkcjonalności. Natomiast Wykonawca mogący pochwalić się spełnianiem ponad 120 
funkcjonalności nie otrzyma żadnych punktów w kryterium "Gotowe wymagania 
funkcjonalne (F)", w związku z brakiem produktu spełniającego wszystkie 
funkcjonalności przypisane wybranemu symulatorowi w OPZ. Wykonawcy mający w ofercie 
wiele z wymaganych funkcjonalności, ale nie posiadający gotowego produktu zgodnego z 
wymogami SIWZ, nie będą w stanie konkurować z innymi, ponieważ realnie w 3 dni żaden 
z Wykonawców nie będzie w stanie stworzyć kompletnego symulatora. 
W związku z tym wnosimy o wykreślenie zapisu punktu X lit b) SIWZ: 
"b) Próbka musi się składać z minimum jednego  kompletnego symulatora VR (spełniającego 
wszystkie funkcjonalności, przypisane mu w OPZ)." 
Odp.Ad.6 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie dostarczenia próbki gotowego scenariusza. 
Zamawiający musi posiadać chociaż jedną próbkę symulatora w celu sprawdzenia 
funkcjonalności w procesie dydaktycznym.  
Zamawiający w celu umożliwienia złożenia kompletnego  scenariusza zmienia zapis w 
regulaminie prezentacji pkt. e. z : ,, Wykonawcy zostaną poinformowani o kolejności i 
terminach prezentacji z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem.”  na: 
 ,,Wykonawcy zostaną poinformowani o kolejności i terminach prezentacji z minimum 7 
dniowym wyprzedzeniem.” 
Powyższe stanowi dla Zamawiającego gwarancję osiągnięcia celu postępowania, a 
jednocześnie nie stanowi wbrew określonej w art.7 ust.1 p.z.p. zasadzie konieczności 
zapewnienia równości wykonawców. Powyższe postanowienie SIWZ jest jednoznaczne, 
przejrzyste i jednakowe dla wszystkich wykonawców, co stanowi  realizację wskazanej 
zasady (patrz. Wyrok KIO z dnia 25.02.2020, KIP 268/20). 
 

Pytanie nr 7 

Zgodnie z SIWZ, pkt. X, ppkt. 1 litera d, „Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty 
scenariusz min. jednej kompletnej symulacji wraz z opisem, wykazem i rozmieszczeniem 
interaktywnych przedmiotów oraz instrukcją użytkowania w zakresie następujących 
etapów: przygotowanie do symulacji, przeprowadzanie symulacji, zakończenia symulacji i 
jej podsumowania.”. 
Prosimy o potwierdzenie, iż ww. scenariusz ma dotyczyć kompletnego symulatora VR, 
który będzie przedmiotem próbki wskazanej w pkt. X, ppkt. 1 litera b. 
Odp.Ad.7 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 8  

Zgodnie ze zmienionymi warunkami udziału w postępowaniu, Wykonawca ubiegający się o 
zamówienie musi się wykazać zrealizowaniem co najmniej 3 zamówień (wartość każdej umowy 
nie może być mniejsza niż 140 000 zł. brutto), których przedmiotem było m.in. dostarczenie 
minimum jednego z zamawianych symulatorów VR wspierających procesy edukacyjne lub co 
najmniej 1 (jedno) zamówienie (wartość umowy nie może być mniejsza niż 1 000 000 zł. brutto), 
których przedmiotem było m.in. dostarczenie symulatorów VR wspierających procesy 
edukacyjne. W załączniku nr 7 do SIWZ, w którym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 
wykaz wykonanych usług brakuje dedykowanej kolumny, w której Wykonawca mógłby 



 
wskazać, który z zamawianych symulatorów VR objętych przedmiotem niniejszego postępowania 
zakupowego stanowił przedmiot wykonanej wcześniej usługi (przez Wykonawcę). 
Prosimy o potwierdzenie, iż informacja ta może być wskazana w kolumnie „Przedmiot 
wykonanej dostawy” poprzez wskazanie nazwy symulatora spełniające wymagania SIWZ lub też 
o dodanie nowej, dedykowanej kolumny o nazwie „Nazwa dostarczonego symulatora VR 
zgodnego z SIWZ”, w której wykonawca mógłby jednoznacznie wskazać, którego z oferowanych 
symulatorów VR w przedmiotowym postępowaniu dotyczyła wykonana wcześniej usługa. 
Odp.Ad.8.  

Zamawiający potwierdza, że informacja ta ma zostać wskazana w kolumnie „Przedmiot 
wykonanej dostawy”. 

Pytanie nr 9 

Zgodnie z SIWZ „ocenie podlegać będą gotowe wymagania funkcjonalne zadeklarowanych 
przez Wykonawcę w złożonej ofercie w Wykazie gotowych na dzień składania ofert 
wymagań funkcjonalnych, a następnie zaprezentowane Zamawiającemu podczas zdalnej 
prezentacji próbki”. W celu ułatwienia przeprowadzenia prezentacji próbki prosimy o 
rozszerzenie dostępnych form prezentacji  również o prezentację w siedzibie 
Zamawiającego na sprzęcie zapewnionym przez Wykonawcę. 
 

Odp.Ad.9.  

Zamawiający dopisuje punkt p do regulaminu: ,,Zamawiający dopuszcza prezentację w 
siedzibie zamawiającego na sprzęcie zapewnionym przez Wykonawcę po uprzednim 
ustaleniu terminu z Zamawiającym z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem”. 

Pytanie nr 10  

W Rozdziale V SIWZ (Termin wykonania zamówienia) Zamawiający nie wskazał terminu, 
w którym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć środowisko uruchomieniowe i 
zintegrować je z portalem edukacyjnym Zamawiającego. W OPZ środowisko 
uruchomieniowe zostało opisane w ramach wspólnych wymagań funkcjonalnych dla 
Symulatorów VR. 
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca zobowiązany będzie 
dostarczyć i zintegrować powyższe środowisko w terminie przewidzianym na dostawę 
pierwszego symulatora VR, tj. 30.11.2020 
 

Odp.Ad.10.  

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie nr 11  

W § 9 Umowy Zamawiający wskazał, iż: 
1.  Za wykonanie  przedmiotu  Umowy  Wykonawcy przysługuje  maksymalne  łączne 
niezmienne  wynagrodzenie w kwocie  ……………… zł (słownie: ………………………..) 
netto powiększone o podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej  w  dniu 
zawarcia Umowy.  Strony  ustalają,  iż w  przypadku  wszelkich odwołań  w  niniejszej  
Umowie do łącznej  wysokości wynagrodzenia,  należy  przez to rozumieć  
wynagrodzenie  brutto w maksymalnej  wysokości, określone  w  kwocie, o której mowa 
w zdaniu poprzednim. 



 
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie po odbiorze poszczególnych 
Etapów, potwierdzonym Protokołem Odbioru danego Etapu lub Protokołem Odbioru 
Przedmiotu Umowy. 
Każda  część  wynagrodzenia  stanowi  element  sumy  wynagrodzenia  za  wykonanie 
przedmiotu Umowy – w wysokości odpowiednio za dany Etap przy czym: …” 
Zwracamy uwagę, iż w formularzu ofertowym, Zamawiający nie wyznaczył miejsc 
na wpisanie cen za zrealizowanie poszczególnych etapów zamówienia. 
W związku z powyższym prosimy o dostosowanie Formularz ofertowego do umowy lub też 
wskazanie na jakiej podstawie Zamawiający określi wartość usług/dostaw stanowiących 
poszczególne etapy zamówienia. Oraz mógł ewentualnie prawidłowo naliczyć kary, o 
których mowa w § 11 ust. 1 pkt. 1)-2) Umowy 
 
Odp.Ad.11. 

Zamawiający zamieszcza nowy formularz ofertowy na platformie Opennexsus oraz stronie 
internetowej AMW. 

Pytanie nr 12 

Zgodnie z rozdziałem XVIII SIWZ „Zamawiający nie przewiduje konieczności 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  (załącznik  nr 4)”. Zwracamy 
uwagę, że sprzeczne z tym stwierdzeniem są zapisy wzoru umowy stanowiącego 
załącznik nr 4 do SIWZ (§11 ust. 4, § 14, oraz wzór protokół odbioru przedmiotu 
zamówienia), z których jednoznacznie wynika, iż Zamawiający będzie oczekiwał 
wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Mając na uwadze powyższe 
prosimy o ujednolicenie zapisów SIWZ i wzoru umowy tak by nie były ze sobą sprzeczne. 
Odp.Ad.12. 

Odpowiedzi zawarte w pytaniu nr 2 i 3. 

Pytanie nr 13 

Zgodnie z rozdziałem XVIII SIWZ „Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy  (załącznik  nr 4)”. Zwracamy uwagę, że sprzeczne 
z tym stwierdzeniem są zapisy wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ (§11 ust. 
4, § 14, oraz wzór protokół odbioru przedmiotu zamówienia), z których jednoznacznie wynika, 
iż Zamawiający będzie oczekiwał wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Mając na uwadze powyższe prosimy o ujednolicenie zapisów SIWZ i wzoru umowy tak by nie 
były ze sobą sprzeczne.  
Odp.Ad.13. 
Odpowiedzi zawarte w pytaniu nr 2 i 3. 

 

Pytanie nr 14  
W Wymaganiach funkcjonalnych  Symulatora  VR  do  nauki  czynności  składających  się na 
proces odbioru oraz przyjęcia surowców i materiałów do magazynu, określonych w OPZ zostały 
zdublowane dwa wymagania znajdujące się pod rekordem 4 i 5. W związku z czym prosimy o 
usunięcie jednego z nich. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Odp.Ad.14. 

Zamawiający wprowadza zmiany w: 
Wymagania funkcjonalne Symulatora VR do nauki czynności składających się na proces odbioru oraz 
przyjęcia surowców i materiałów do magazynu 
 

4. Działania w symulatorze wykonywane będą w wymodelowanej graficznie 
wirtualnej przestrzeni, która swoim wyglądem będzie odwzorowywać 
magazynową strefę przyjęć wyposażoną w dok z podstawioną otwartą naczepą. 

5. Działania w symulatorze wykonywane będą w wymodelowanej graficznie 
wirtualnej przestrzeni, która swoim wyglądem będzie odwzorowywać 
magazynową strefę przyjęć wyposażoną w dok z podstawioną otwartą naczepą. 

 

Zamawiający dopisuje punkt r do Regulaminu prezentacji o następującej treści: 

,,Wykonawca w terminie 3 dni po prezentacji próbki, zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu nagranie wideo z przeprowadzonej prezentacji na nośniku CD lub pendrive, 
które w sposób dostateczny ukazywać będzie zaprezentowane funkcjonalności. Powyższe 
nagranie należy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby AMW, budynek nr 5, pokój 251- 
Sekcja Zamówień Publicznych w godz. 8.00 do 13.00. 
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