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Zamawiający: 
 

Gmina Pysznica                                                                              Tel.    +48 158410004 

ul. Wolności 322                                                                                        +48 158410112 

37– 403 Pysznica                                                                             Faks  +48 158410017 

woj.  podkarpackie                                                              www.pysznica.bip.gmina.pl 

kraj: Polska                                                                                 e-mail: ug@pysznica.pl 

 

RI.III.271.8.1.2022                     Pysznica, dnia 15 czerwca 2022 r. 
 
 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

[ wszyscy ] 
 

Oznaczenie sprawy: RI.III.271.8.2022                     

Nazwa zamówienia: „Modernizacja stadionu sportowego w Pysznicy – przebudowa boiska 

piłkarskiego, budowa kompleksu lekkoatletycznego” 

 

Szanowni Państwo, 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Gmina Pysznica jako Zamawiający, informuje, że w związku z 

postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia publicznego zwrócono się do Zamawiającego z zapytaniami. 

 

Poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami. 

 

Pytanie nr 1: 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu w ramach opisu przedmiotu zamówienia wskazał, że zakres 

przedsięwzięcia obejmuje budowę kompleksu lekkoatletycznego, w skład którego wchodzi: 

- bieżnia lekkoatletyczna 6-torowa - prosta oraz okrężna z nawierzchni poliuretanowej typu sandwich wraz 

z rowem do biegu z przeszkodami i przeszkodami wg opisu technicznego, 

- skocznia do skoku w dal i trójskoku z nawierzchni poliuretanowej typu sandwich, 

- skocznia do skoku wzwyż z nawierzchni poliuretanowej typu sandwich, 

- rzutnia do pchnięcia kulą. 

Minimalne wymagania nawierzchni poliuretanowej zostały określone jako: 

1.       Grubość nawierzchni: 13-14 mm 

2.       Wytrzymałość na rozciąganie: 0,67 – 0,80 MPa 

3.       Wydłużenie przy zerwaniu: 43 - 58 % 

4.       Współczynnik tarcia: 52 – 59 (TRRL) 

5.       Odkształcenie pionowe 23° C: 1,9 – 2,1 mm 

6.       Amortyzacja/redukcja siły w temp. 23 °C: 36 – 38 % 

7.       Poślizg:  

Nawierzchnia sucha: 80 – 110 

Nawierzchnia mokra: 55 – 110 

8.       Odporność na ścieranie/zużycie ≤ 3,00 g 

9.       Zmiana barwy w skali szarej: 4-5. 

Jeśli w dokumentacji projektowej występują inne parametry to wiążące są zapisy niniejszej SWZ. 

Tak postawione wymagania nawierzchni poliuretanowej typu sandwich spełnia jednakże wyłącznie produkt 

CONIPUR SW producenta CONICA, co stanowi ograniczenie konkurencji w postępowaniu. Z uwagi na 

powyższe, wnosimy o modyfikację powyższych parametrów w zakresie poniższych wartości, poprzez 

dopuszczenie nawierzchni z parametrami: 

1.       Wytrzymałość na rozciąganie: 0,99 MPa 

2.       Wydłużenie przy zerwaniu: 64 % 

3.       Współczynnik tarcia: 60 (TRRL) 

http://www.pysznica.bip.gmina.pl/
mailto:ug@pysznica.pl
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający ma obowiązek przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz 

równe traktowanie Wykonawców. Jak już zostało wspomniane Zamawiający dokonując opisu przedmiotu 

zamówienia wprowadził konkretne parametry techniczne ograniczające konkurencyjność postępowania, 

które nie wynikają z wymagań PZLA i WA, ani jakichkolwiek innych dokumentów a są jedynie kopią 

parametrów technicznych nawierzchni CONIPUR SW. Powyższe stanowi naruszenie przepisów ustawy Pzp 

z uwagi na opisanie przedmiotu zamówienia w sposób bezpodstawnie ograniczający krąg Wykonawców 

zdolnych do wykonania zamówienia.   

Mało tego, pomimo opisania przedmiotu zamówienia ze wskazaniem na konkretne produkty Zamawiający 

nie zrealizował obowiązku dopuszczenia rozwiązań równoważnych. Przejawem naruszenia zasady uczciwej 

konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na 

konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego 

producenta, dostawcę albo konkretny wyrób, ale także określenie na tyle rygorystycznych wymagań co do 

parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami Zamawiającego i które 

uniemożliwiają udział niektórym Wykonawcom w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg 

podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia. 

W analogicznych sytuacjach wypowiedziała się już Krajowa Izba Odwoławcza, m.in. w wyrokach: 

• KIO 3466/21 – wyrok z dnia 14 grudnia 2021 roku: 

„Izba wskazuje, że sposób określania przedmiotu zamówienia, który poprzez podanie parametrów 

technicznych ogranicza krąg Wykonawców wyłącznie do jednego producenta, stanowi naruszenie prawa 

zamówień publicznych, bowiem w sposób nieuzasadniony preferuje lub wprost wskazuje na konkretnego 

Wykonawcę lub konkretny produkt.” 

• KIO 8/21 – wyrok z dnia 28 stycznia 2021 roku: 

„Zamawiający naruszył zasadę uczciwej konkurencji, nie dopuszczając bez uzasadnionych powodów 

nawierzchnie innych producentów niż producent nawierzchni ułożonej na Stadionie im. Z. Krzyszkowiaka 

w Bydgoszczy. W ocenie Izby takie działanie nie zasługuje na aprobatę, gdyż z jednej strony Zamawiający 

pozbawia się możliwości wyboru spośród konkurencyjnych systemów, a z drugiej ograniczenie konkurencji 

prowadzi do zmniejszenia się rynku Wykonawców oferujących wykonanie systemów różnych producentów. 

Taka sytuacja doprowadzić może do stopniowego wypierania jednych produktów przez drugie bez względu 

na ich walory jakościowe, a w konsekwencji powstania monopolu, który może zaprzestać rozwoju 

jakościowego z uwagi na niezagrożoną pozycję rynkową.” 

Podsumowując - tylko dokonanie modyfikacji zgodnie z niniejszym wnioskiem doprowadzi do zgodności 

SWZ z przepisami ustawy Pzp. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający dołożył staranności, aby przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub poszczególnego procesu, które mogłyby 

doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 

Parametry techniczne nawierzchni zostały określone w taki sposób, aby gwarantować uzyskanie 

właściwych parametrów obiektu, dostosowanych do potrzeb użytkownika. Wymagane parametry 

nawierzchni mają zapewniać jakość użytkowania nawierzchni. 

Zmawiający ma wiedzę że wymagane parametry spełnia kilku producentów w związku z tym 

parametry dotyczące nawierzchni syntetycznej pozostają bez zmian.   

 

Pytanie nr 2: 

Czy jest możliwość udostepnienia dokumentacji projektowej [rysunków] w formacie DWG ? 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający załącza do dokumentów postepowania rysunki kompleksu sportowego w formacie 

DWG. 

 

Pytanie nr 3: 

Czy znana jest kwota przeznaczona na realizację tej inwestycji ? 
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Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zamawiający na dzień ogłoszenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ma 

zabezpieczoną w budżecie kwotę na realizację tej inwestycji w wysokości 5 378 598,90 zł. 

 

Pytanie nr 4: 

Jakie elementy wchodzą w skład rozbiórki i co dokładnie ma być rozebrane i w jakich ilościach ? 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Do wykonania dla Wykonawcy są następujące roboty rozbiórkowe i demontażowe: 

- demontaż i przeniesienie istniejącej trybuny wraz z usunięciem fundamentów i terenów 

utwardzonych, 

- przeniesienie kontenera szatniowego na odległość do 10 km, wraz z usunięciem fundamentów, 

- demontaż części ogrodzenia (ok. 100 mb) i piłkochwytów, 

- wywóz gruzu na odległość do 15 km. 

Zamawiający dołącza do niniejszych odpowiedzi opis projektu rozbiórki. 

 

Pytanie nr 5: 

W przedmiarze jest napisane -"usunięcie warstwy ziemi z odwiezieniem i utylizacją" - jak głęboko ma być 

przekopana ziemia? 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Grubość warstwy ziemi do usunięcia wynika z dokumentacji projektowej i rodzaju nawierzchni. 

Zostało to szczegółowo pokazane na rysunku: „Kompleks boisk lekkoatletycznych, rys. nr 2  Przekrój 

poprzeczny”. 

 

Pytanie nr 6: 

Co z materiałem z demontażu/rozbiórki - jest on do utylizacji ? kostka brukowa oraz wszelkie płyty betonowe 

także mają być do utylizacji? 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Zgodnie z zapisami SWZ Rozdział III ust. 11: „Materiały uzyskane w trakcie robót rozbiórkowych 

(gruz, piłkochwyty itp.) i ziemia z wykopów przedstawiające wartość użytkową lub materialną zostaną 

przekazane Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do ich przewiezienia w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego na odległość do 15 km w jedną stronę. Materiały brukarskie przedstawiające 

wartość użytkową należy oczyścić, posegregować, ułożyć na palety - palety zabezpiecza Wykonawca, 

ofoliować i dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 15 km w jedną 

stronę.” 
 

 

Pytanie nr 7: 

Co z elementami z rozbiórki trybuny - jest on w całości do utylizacji ? 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Gruz z fundamentów trybuny Wykonawca zobowiązany jest do przewiezienia w miejsce wskazane 

przez Zamawiającego na odległość do 15 km w jedną stronę. Elementy stalowe i siedziska zostaną 

zamontowane w nowym miejscu. 

 

Zamawiający dokonuje zmiany w SWZ: 

Rozdział XX ust. 2 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 

4) przedstawi do akceptacji Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy sporządzony dla 

okresów miesięcznych z zastrzeżeniem, że wartość robót do wykonania i zafakturowania w roku 2022 

będzie wynosić maksymalnie 2 078 000 zł brutto, natomiast pozostała kwota wynikająca z oferty będzie 

do wykonania i zafakturowania w roku 2023 do dnia końcowego bezusterkowego odbioru robót. 

Zamawiający przewiduje możliwość wystawiania faktur częściowych, nie częściej niż raz na dwa 

miesiące. 
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Jednocześnie zamawiający dokonuje zmiany w zał. nr 7 do SWZ  Istotne postanowienia umowy  

- § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Wartość robót do wykonania i zafakturowania w roku 2022 będzie wynosić maksymalnie 2 078 000 zł 

brutto, natomiast pozostała kwota wynikająca z oferty będzie do wykonania i zafakturowania w roku 2023 

do dnia końcowego bezusterkowego odbioru robót. 

- § 5* ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

2. Wartość robót do wykonania i zafakturowania w roku 2022 będzie wynosić maksymalnie 2 078 000 zł 

brutto, natomiast pozostała kwota wynikająca z oferty będzie do wykonania i zafakturowania w roku 2023 

do dnia końcowego bezusterkowego odbioru robót. 

- dodany zostaje § 14a w brzmieniu: 

1. Strony ustalają  uzasadnione zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – w takim przypadku wartość 

wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona 

na podstawie nowych przepisów.  

Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu 

wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających oraz do części przedmiotu umowy, 

do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku 

akcyzowego. W takim przypadku Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem 

o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie 

Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem całkowitej kwoty oraz wskaże datę, od której 

nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy, uzasadniające zmianę 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar 

dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę. 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę.  

Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu 

do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z 

wejściem w życie tych przepisów. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 

odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń 

osób świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, bądź minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca 

wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników 

świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w 

jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją umowy. W przypadku zaistnienia 

opisanej sytuacji, po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może 

zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – 

wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem 

zawierającym wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec 

zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 

wykonania umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty 

z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, 

w szczególności: zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób świadczących 

usługi, wraz z określeniem zakresu obowiązków pracownika w jakim wykonują oni pracę 

bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża 

Wykonawcę.  
Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia 

wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do 
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wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia 

wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu 

do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z 

wejściem w życie przepisów odpowiednio dokonujących zmian w zakresie zasad podleganiu 

ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po 

wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócić się do 

Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o 

którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, zawierającym szczegółowe wyliczenie 

całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, 

od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca 

zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te maja 

wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak 

i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej 

przez Wykonawcę, z określeniem zakresu obowiązków pracownika w jakim wykonują oni pracę 

bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża 

Wykonawcę. 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany 

te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy. 

 Zmiana ta będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę 

w związku ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

W przypadku zaistnienia tej okoliczności, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z 

wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca 

zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz 

z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 

Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania daty, od 

której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

dokumenty z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania 

umowy. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża 

Wykonawcę. 

2. Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją umowy w rozumieniu art. 439 ustawy Pzp. Przez zmianę ceny materiałów lub 

kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu 

przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Zmiana wynagrodzenia 

może nastąpić według następujących zasad: 

a) Strony umowy będą uprawnione do wystąpienia o  zmianę wynagrodzenia, o ile poziom zmiany 

ceny materiałów lub kosztów według wskaźnika GUS, o którym mowa w lit. c wyniesie 

minimum 10%.  

b) Jako początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się dzień zawarcia umowy,  

c) Ustalanie zmiany wynagrodzenia nastąpi z użyciem odesłania do adekwatnego wskaźnika 

zmiany ceny materiałów lub kosztów, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego dotyczącym cen robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. 

Wysokość wynagrodzenia za dany element robót może ulec zmianie do wysokości adekwatnego 

wskaźnika. 
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d) Ciężar udowodnienia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania 

zamówienia określony będzie przez stronę wnioskującą, proporcjonalnie do adekwatnych 

wskaźników cen ogłaszanych w komunikacie Prezesa GUS.  

e) Z żądaniem zmiany wynagrodzenia Wykonawca może nastąpić po upływie 10 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy. Kolejne wnioski w przedmiocie zmiany wynagrodzenia będą mogły być 

złożone co 2 miesiące. 

f) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia może 

wynieść do 10% wynagrodzenia Wykonawcy (na dzień zawarcia umowy). 

Poprawiony zał. nr 7 do SWZ  „Istotne postanowienia umowy” Zamawiający załącza do 

niniejszych odpowiedzi. 

 

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 22 czerwca 2022 r. do godz. 

13:00. 

 

W związku z powyższym zmianie ulega treść SIWZ: 

1. Rozdział XIV ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do 21.07.2022 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

2. Rozdział XVII ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 22.06.2022 r.                                     

do godz. 13:00. 

 

3. Rozdział XVIII ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2022 r. o godzinie  13:30” 

 

 

 

Powyższe odpowiedzi i informacje stanowią integralną cześć Specyfikacji Warunków Zamówienia 

i powinny być uwzględnione przez Wykonawców przy składaniu ofert. 

 

Treść powyższych pytań wraz z odpowiedziami opublikowano na stronie internetowej 

Zamawiającego (www.pysznica.bip.gmina.pl) oraz na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl). 

 

 

Z  poważaniem: 

  Z up. WÓJTA 

            (-) 

Witold Pietroniec 
   Zastępca Wójta 

( podpisano kwalifikowanym  

  podpisem elektronicznym ) 
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