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wycofan

5.14	Ws

lub	 kop

stronie	

być	prze

przedsta

Zamawi

przedsta

5.15	Dok

5.16	W	

przypad

określon
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pisemne	 zaw

mienie	 o	 wp

erta	tj.	w	kop

pod	 jakim	

kolejności	 o

m	stwierdzen
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rodzajów	d

lenie	zamów

rty	ponosi	s

dzających	s

odbywa	się

e	 zawarte	 w

stępowania	

otwierdzeni

owaniu.	

ału	w	postę

e	na	 tym	eta
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miesiące	pr

ostępowaniu
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dokument.
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ie	 o	 zamów

u	z	postępow

ępujących	do

nej	 ewidenc

wpisu	 do	 r

odstawie	art

dokumentu	

j	 i	 bezpłatn
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