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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Zgodnie z art. art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 

r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji 

warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniu na świadczenie usług pakietowej transmisji danych wraz z 

routerem mobilnym wifi za pomocą sieci telefonii komórkowej w technologii LTE   
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Zamawiający wyjaśnia treść SWZ w następujący sposób: 

Pytanie 1 

Umowa § 5 pkt 5 Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza miesięczne rozliczanie opłat 

abonamentowych? 

Odpowiedź  

Opłata za abonament 12 miesięczny płatna jest jednorazowo, tak jak zostało wskazane w § 5 ust 5. 

Pytanie 2 

Umowa §5 pkt 6 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez sformułowanie „prawidłowo” 

wystawiona faktura? Ponadto wnosimy o modyfikację przedmiotowych postanowień w ten sposób, że termin 

płatności faktury będzie liczony od daty jej wystawienia. Wskazujemy, że obowiązek podatkowy związany z 

wystawieniem przez wykonawcę faktury VAT powstaje z chwilą jej wystawienia, a nie doręczenia adresatowi w 

związku z czym, datą faktury zawsze jest data jej wystawienia a nie odbioru. Wykonawca nie ma jakiegokolwiek 

wpływu na to, w jakim terminie faktura jest doręczona. 

Odpowiedź  

Faktura wystawiona prawidłowo to taka, która zwiera wszystkie niezbędne jej elementy. W razie wątpliwości 

Zamawiający przekaże Wykonawcy dokładne dane Nabywcy oraz Odbiorcy oraz numer umowy, który wymagany 

jest na fakturze. Termin płatności faktury od dnia jej wystawienia może stworzyć po stronie Zamawiającego 

sytuację, że termin na jej zapłatę zacznie swój bieg wcześniej niż jej dostarczenie. Dlatego też Zamawiający, aby 

prawidłowo zabezpieczyć swoje interesy utrzymuje zapis w niezmienionej formie. 

Pytanie 3 

Umowa § 5 pkt 7 Wnosimy o zmianę przedmiotowego postanowienia w ten sposób, że za dzień zapłaty uważa się 

dzień uznania rachunku bankowego wykonawcy. Postanowienie w obecnym kształcie jest niezgodne z poglądem 

Sądu Najwyższego – por. uchwała SN z dnia 4 stycznia 1995 r. sygn. akt CZP 164/94, w myśl której za dzień 

spełnienia świadczenia pieniężnego w postaci bezgotówkowej uważa się dzień uznania rachunku bankowego 

wierzyciela (tu wykonawcy), a nie dzień obciążenia rachunku bankowego dłużnika (tu Zamawiającego). 

Odpowiedź  

Na etapie przygotowywania dokumentacji Zamawiającemu nie jest znany bank, w którym mieć będzie rachunek 

wyłaniany Wykonawca. Z uwagi na to, że pomiędzy różnymi bankami mogą zdarzyć się pewne, nawet kilkudniowe 

odległości czasowe w przelewach środków finansowych, to Zamawiający ma obowiązek zabezpieczyć swoje 

interesy poprzez takie określenie sposobu realizacji zapłaty, które wykluczałoby ryzyko zapłaty odsetek za 

opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia. Zamawiający utrzymuje zapis w niezmienionej formie. 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki 

akcyjnej, część komparycyjna Umowy będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh? 

Odpowiedź  

W części komparycyjnej umowy zostaną zawarte dane zgodnie z zapisami art. 374 § 1 Ksh. 

Pytanie 5 

Zgodnie z zapisami § 7 ust. 8 Umowy, Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1-3, na ogólnych zasadach, jeżeli szkoda 

rzeczywista będzie wyższa niż należne kary umowne.  
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Wykonawca wskazuje, że przywołana regulacja daje nieograniczone prawo Zamawiającemu do dochodzenia 

należności. Z tego względu  określenie maksymalnej wysokości odszkodowania  daje Wykonawcy   możliwość 

oceny  ryzyka   związanego z realizacją umowy.   

W świetle powyższego  Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że  Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie 

zapisu,  poprzez wskazanie, że  łączna wysokość odszkodowania wraz z naliczonymi karami nie przekroczy 

całkowitej wartości umowy. 

Odpowiedź  

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu. Wysokość odszkodowania podlega 

zawsze wykazaniu w oparciu o dokumenty źródłowe i w razie sporu podlega ocenie przez sąd. 

Pytanie 6 

Wykonawca  mając  na uwadze okoliczność, że określenie maksymalnej wysokości kar umownych daje 

możliwość   oceny  ryzyka   związanego z realizacją umowy zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dokona  

modyfikacji   treści  postanowień  § 8 ust. 6 umowy w taki sposób, że suma kar określonych w niniejszym 

paragrafie nie może przekroczyć wysokości całkowitego wynagrodzenia brutto z tytułu realizacji przedmiotu 

określonego w § 5 ust. 1? 

Odpowiedź  

Odnosząc się do treści postanowień § 7 ust. 6 umowy Zamawiający wskazuje, że proponowany przez Wykonawcę 

zapis reguluje już § 7 ust. 7 umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu. 

Pytanie 7 

Zgodnie z zapisami § 1 ust. 7 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart SIM oraz routerów wifi do 

odbiorców wykazanych w Załączniku nr 2 do umowy. Dane osób wskazanych przez odbiorców do kontaktu, 

niezbędne do dostarczenia kart SIM oraz routerów wifi zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.  

Prosimy o potwierdzenie, że dane obiorców kart SIM oraz routerów wifi będą zawierały : Imię i Nazwisko oraz numer 

telefonu komórkowego. 

Odpowiedź  

Dane osób wskazanych przez odbiorców do kontaktu, niezbędne do dostarczenia kart SIM oraz routerów wifi, które 

zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy będą zwierać informacje, o które pyta Wykonawca. Karty 

SIM oraz routery zgodnie z umową Wykonawca przekaże do punktów odbioru wymienionych w Załączniku nr 2. 

Zamawiający nie posiada danych osób, które będą korzystać z dostarczonego sprzętu. 

Pytanie 8 

Zgodnie z zapisami § 3: 

1. Odbiór przedmiotu umowy zostanie dokonany przez:  

1) Każdego z Partnerów oddzielnie. Potwierdzenie odbioru przez Partnera wymaga łącznego poświadczenia 

przez dyrektora szkoły (lub osoby upoważnionej) i Partnera. Prosimy o potwierdzenie że poświadczenie może być  

dokonane podpisem kwalifikowanym lub innym podpisem elektronicznym? 

2) Zamawiającego w części dotyczącej Zamawiającego. Potwierdzenie odbioru przez Zamawiającego wymaga 

poświadczenia przez dyrektora szkoły (lub osoby upoważnionej) i osób upoważnionych do podpisywania w 

imieniu Województwa Mazowieckiego dokumentów związanych z realizacją projektu „Mazowiecki program 

przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, określonych w uchwale nr 1672/265/21 

Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 października 2021 r. Prosimy o potwierdzenie że poświadczenie 

może być dokonane podpisem kwalifikowanym  lub innym  podpisem elektronicznym? 

2. Obiór przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonany na podstawie protokołów odbioru 

podpisanych przez osoby o których mowa w ust. 1 oraz Wykonawcę. Prosimy o potwierdzenie że protokoły 

odbioru mogą być podpisane podpisem kwalifikowanym  lub inny  podpisem elektronicznym? 

Odpowiedź  

Zamawiający wyjaśnia, że poświadczenie w formie cyfrowej może być dokonane jedynie kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. 

Pytanie 9 

Zgodnie z zapisami § 5 ust. 3 Umowy, rozliczenie za wykonane dostawy nastąpi na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT.  

Prosimy o potwierdzenie, czy Zmawiający zgodzi się na wystawienie przez Wykonawcę dwóch faktur VAT. Jedną  

za abonament obejmujący okres 12 miesięcy, a drugą za odebrany przedmiot umowy (routery).  Faktura za 

routery stanowi podstawę do realizacji gwarancji. 

Odpowiedź  

Zamawiający zgadza się na wystawienie przez Wykonawcę dwóch faktur VAT w formie określonej w pytaniu. 

Pytanie 10 

Zgodnie z § 5 ust.  6, termin płatności liczony będzie od daty dostarczenia faktury.  
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Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby regulowanie należności następowało na konto bankowe Wykonawcy w 

terminie 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do 

dostarczenia faktury w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia?  

Tylko data wystawienia faktury VAT jest datą pewną dla Wykonawcy. Wyznaczenie terminu płatności od dnia 

wystawienia faktury VAT pozwala na uniknięcie negatywnych konsekwencji podatkowych. 

Jako operator świadczący usługi telekomunikacyjne nie mamy bezpośredniego wpływu na czas dostarczenia 

dokumentów w formie papierowej 

Odpowiedź  

Tak zaproponowany zapis jest korzystny dla Wykonawcy, ale po stronie Zamawiającego stwarza sytuację, że 

termin na jej zapłatę zaczyna swój bieg wcześniej niż jej dostarczenie. Zamawiający utrzymuje zapis w 

niezmienionej formie. 

Pytanie 11 

Zgodnie z § 5 ust. 7 za dzień zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

Należy zwrócić uwagę, że postanowienie to w obecnym brzmieniu jest niezgodne z powszechną zasadą oraz linią 

orzecznictwa Sądu Najwyższego (por. uchwała SN z dn. 4 stycznia 1995 r. sygn. CZP 164/94), w myśl których za 

dzień spełnienia świadczenia pieniężnego w postaci bezgotówkowej uważa się dzień uznania rachunku 

bankowego wierzyciela (tu Wykonawcy), a nie dzień obciążenia rachunku bankowego dłużnika (tu 

zamawiającego).  

Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę powyższego zapisu i uzna dniem zapłaty 

dzień uznania środków na rachunku bankowym Wykonawcy? 

Odpowiedź 

Na etapie przygotowywania dokumentacji Zamawiającemu nie jest znany bank, w którym mieć będzie rachunek 

wyłaniany Wykonawca. Z uwagi na to, że pomiędzy różnymi bankami mogą zdarzyć się pewne, nawet 

kilkudniowe odległości czasowe w przelewach środków finansowych, to Zamawiający ma obowiązek 

zabezpieczyć swoje interesy poprzez takie określenie sposobu realizacji zapłaty, które wykluczałoby ryzyko 

zapłaty odsetek za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia. Zamawiający utrzymuje zapis w niezmienionej formie. 

Pytanie 12 

Odnośnie zapisów § 6, z uwagi na fakt, że to nie Wykonawca udziela gwarancji, a jedynie przekazuje dokumenty 

gwarancyjne producenta, czy Zamawiający dopuszcza gwarancję producenta terminali i to, aby proces przebiegał 

na zasadach producenta i w terminach określonych w karcie gwarancyjnej? 

Urządzenia są objęte gwarancją i serwisem gwarancyjnym producenta. 

Odpowiedź 

Mając na względzie konieczność realizacji zadań projektowych oraz stosunkowo krótki okres świadczenia usług 

telekomunikacyjnych (12 miesięcy), Zamawiający chcąc uniknąć długotrwałych problemów z dostępem do 

Internetu utrzymuje zapisy § 6 w przedmiotowym projekcie umowy. 

Pytanie 13 

Odnośnie zapisów § 7 Umowy, zwracamy się z prośbą o uzupełnienie zapisów o informacje, że kary umowne nie 

będą naliczane w przypadku gdy brak realizacji warunków umowy przez Wykonawcę będzie następstwem siły 

wyższej lub nieupoważnionego działania osób trzecich na które to zdarzenia Wykonawca nie ma wpływu. 

Równocześnie wnioskujemy o wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym: 

„Naliczenie kar umownych przez Zamawiającego może nastąpić wyłączenie po zakończeniu postępowania 

reklamacyjnego, potwierdzającego winę Wykonawcy, prowadzonego na zasadach i warunkach określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie reklamacji usług 

telekomunikacyjnych.” 

Odpowiedź 

Wskazanie w § 10 ust 1 Kodeksu Cywilnego jako regulacji prawnej mającej zastosowanie w sprawach 

nieuregulowanych w umowie, uprawniać będzie Wykonawcę do wystąpienia o zmniejszenie kar umownych w 

sytuacji, gdy nie ponosi winy w nieterminowym lub nienależytym wykonaniu przedmiotu umowy w oparciu o art. 

471 KC. Zamawiający utrzymuje zapisy § 7 w przedmiotowym projekcie umowy. Ponadto kary umowne 

przewidziane są za zwłokę. Która dotyczy działania zawinionego przez Wykonawcę. Postępowanie reklamacyjne 

stanowi oddzielny środek prawny. 

Pytanie 14 

Odnośnie zapisów § 7 ust. 7 Umowy, wnosimy o modyfikację zapisu, że całkowita suma kar umownych nie 

przekroczy 20 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w umowie. 

Wykonawca nie może stać w pozycji dyskryminowanej, co oznacza zapis całkowitego wynagrodzenia brutto za 

wygórowany, dlatego Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu na 20%. 
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Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do treści umowy. Zamawiający stoi na stanowisku, że 

określenie progu wynagrodzenia, który może określać wysokość kary umownej może mieć charakter uznania 

Zamawiającego. Z kolei jednak określenie wysokości takiego progu może być kwestionowane przez Wykonawcę 

na etapie miarkowania kary umownej. Dla Wykonawcy każda wysokość kary umownej może być wygórowana i 

stanowić żądanie jej miarkowania przez sąd. 

Pytanie 15 

W związku z zapisami § 1 ust. 5 Umowy, ponieważ Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia urządzeń z 

kartami w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia niniejszej umowy, prosimy o potwierdzenie że dniem odbioru 

będzie dzień fizycznego odebrania urządzeń od kuriera? 

Odpowiedź 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy datą odbioru jest data podpisania protokołu odbioru przez dyrektora szkoły lub 

osobę upoważnioną. W przypadku osoby upoważnionej, będzie ona dysponowała stosownym dokumentem 

potwierdzającym umocowanie jej do odbioru dostawy. 

Pytanie 16 

Odnośnie Załącznika nr 2 do umowy, wnosimy o potwierdzenie, iż lokalizacja nr 44 z załącznika nie jest 

lokalizacją objętą zakazem poruszania się ze względu na sytuację panującą przy granicy z Białorusią. 

Odpowiedź 

Powołując się na informacje uzyskane z od Partnera 44: Urzędu Gminy oraz przedmiotowej szkoły Zamawiający 

potwierdza, że na dzień uzyskania informacji w/w lokalizacja nie jest objętą zakazem poruszania się ze względu 

na sytuację panującą przy granicy z Białorusią. 

Pytanie 17 

Wykonawca wnosi, aby na zasadzie wzajemności § 9 Umowy miał charakter dwustronnie-zobowiązujący, z 

uwzględnieniem przedmiotu umowy i adekwatnie do roli Stron, w związku z czym wnosimy o jego odpowiednią 

modyfikację. 

Odpowiedź 

Zamawiający utrzymuje zapisy § 9 w przedmiotowych projektowanych postanowieniach umowy. 

Pytanie 18 

Wykonawca wnosi, aby do umowy dodać postanowienie o tzw. udostępnieniu danych osobowych 

personelu/przedstawicieli Stron. Oczywistym jest bowiem, że do takiego udostępnienia dojdzie, a w wyniku tego 

Strony staną się niezależnymi administratorami w/w danych osobowych. Poniżej propozycja zapisów, które mogą 

zostać zmienione poprzez dostosowanie ich do faktycznych relacji pomiędzy Stronami: 

Wzajemne udostępnienie danych osobowych pracowników i współpracowników Stron. 

1) W celu wykonania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane swoich pracowników i 

współpracowników zaangażowanych w wykonywanie Umowy w celu umożliwienia utrzymywania bieżącego 

kontaktu przy wykonywaniu Umowy, a także – w zależności od specyfiki współpracy - umożliwienia dostępu 

fizycznego do nieruchomości drugiej Strony lub dostępu do systemów teleinformatycznych drugiej Strony. 

2) W celu zawarcia i wykonywania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe osób 

reprezentujących Strony, w tym pełnomocników lub członków organów w celu umożliwienia kontaktu między 

Stronami jak i weryfikacji umocowania przedstawicieli Stron. 

3) Wskutek wzajemnego udostępnienia danych osobowych osób wskazanych w ppkt 1)  oraz 2) powyżej, Strony 

stają się niezależnymi administratorami udostępnionych im danych. Każda ze Stron jako administrator 

udostępnionych jej danych osobowych samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania udostępnionych 

jej danych osobowych, w granicach obowiązującego prawa i ponosi za to odpowiedzialność. 

4) Strony wzajemnie przekażą swoim pracownikom i współpracownikom treść określonych przez drugą Stronę 

Informacji o danych osobowych dotyczącej pracowników i współpracowników drugiej Strony, przed 

udostępnieniem ich danych osobowych drugiej Stronie, udokumentują to przekazanie, a także będą 

przechowywały dokumentację przekazania w sposób zapewniający jej dostępność oraz integralność przez czas 

trwania Umowy, a także 5 lat dłużej. 

5) Jeśli Koordynator Umowy Strony nie wskaże inaczej w formie pisemnej, elektronicznej lub e-mailowej, druga 

Strona, w wykonaniu obowiązku z ppkt 4), powinna użyć treści Informacji o danych osobowych dotyczącej 

pracowników i współpracowników drugiej Strony, dostępnej na stronie www.________________  (wersja 

Wykonawcy), www.__________ (wersja Zamawiającego). 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu. 

Pytanie 19 

Prosimy o takie doprecyzowanie zapisów, z których jednoznacznie wynikać będzie, ze zapłata kar umownych 

nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej. Dodatkowo prosimy o 

takie doprecyzowanie zapisów, z których jednoznacznie wynikać będzie, ze Zamawiający naliczy kary umowne 
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jeśli w terminie 30 dni od daty zdarzeń Wykonawca nie wykaże, iż nie ponosi winy za wystąpienie zdarzenia na 

podstawie którego zobowiązany jest do zapłaty kary umownej. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn. Akt 

II CR 419/67): „(…) jeżeli wykonanie lub nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem 

okoliczności, za które strona zobowiązana nie ponosi odpowiedzialności (art. 471 k.c.), kary umownej nie nalicza 

się.” Stąd naliczenie kar umownych przewidzianych w umowie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem 

stosownego postępowania reklamacyjnego mającego na celu umożliwienie Wykonawcy niezwłoczne usunięcie 

uchybień w wykonaniu umowy oraz ustalenie istnienia przesłanek naliczenia kar umownych. 

Odpowiedź 

Odnosząc się do treści postanowień § 7 - wskazanie w § 10 ust 1 Kodeksu Cywilnego jako regulacji prawnej 

mającej zastosowanie w sprawach nieuregulowanych w umowie, uprawniać będzie Wykonawcę do wystąpienia o 

zmniejszenie kar umownych w sytuacji, gdy nie ponosi winy w nieterminowym lub nienależytym wykonaniu 

przedmiotu umowy w oparciu o art. 471 KC. Zamawiający utrzymuje zapisy § 7 w przedmiotowym projekcie 

umowy. 

Pytanie 20 

Wnosimy o ograniczenie odpowiedzialności określonej w § 5 ust. 8 do wysokości rzeczywistych strat ze 

wskazanym limitem kwotowym z wyłączeniem odpowiedzialności za utracone korzyści. Ich wprowadzenie pozwoli 

na precyzyjne określenie przez wykonawcę ryzyk i ewentualnych innych kosztów związanych z realizacją umowy, 

a jednocześnie w dalszym ciągu zapewnia Zamawiającemu ochronę jego uzasadnionych interesów. 

Odpowiedź 

W § 7 ust. 8 umowy zawarto zapisy wskazujące na szkodę rzeczywistą, stąd oczywistym jest brak konieczności 

jej doprecyzowania. 

Pytanie 21 

§ 7 ust. 1 - Zwracamy się do Zamawiającego o stworzenie katalogu zamkniętego przypadków, w których będzie 

on uprawiony do rozwiązania umowy i naliczenia kary umownej. Nie każdy przypadek bliżej nieokreślonego 

nierzetelnego wykonania postanowień umowy może stanowić podstawę do skorzystania przez Zamawiającego z 

uprawnień przewidzianych w omawianym postanowieniu. W obecnym kształcie postanowienie może prowadzić 

do nadużyć na etapie realizacji umowy. 

Odpowiedź 

Okolicznościami, które uprawniają Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym są 

wady lub niezgodności przedmiotu umowy, które są przeszkodą w świadczeniu usług opisanych w § 1 ust. 1 

umowy. Wady i niezgodności nie mogą mieć charakteru jednostkowego mają być powtarzającymi się. Wady  

i niezgodności będą mieć charakter techniczny, stąd trudno określić ich rodzaj i przedstawić w katalogu 

zamkniętym. 

Pytanie 22 

Czy z uwagi na panującą sytuacją Cowid, Zamawiający dopuszcza aby podpisanie protokołu odbyło się zdalnie, 

poprzez akceptację @ lub w formie scanu? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie dopuszcza podpisania protokołu w formie podanej w zapytaniu. Podpisanie protokołu może być 

dokonane przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Pytanie 23 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby lista osób uprawnionych do odbioru kart SIM i sprzętu stanowiła zał. do 

umowy (zestawienie takie powinno zawierać imię nazwisko, adres @ i nr tel kontaktowego)? 

Odpowiedź 

Zgodnie z  § 1 ust. 7 dane osób wskazanych przez odbiorców do kontaktu, niezbędne do dostarczenia kart SIM 

oraz routerów wifi zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy. Zestawienie to będzie mieć formę 

załącznika do umowy i zawierać dane zawarte w pytaniu. 
 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 6  ustawy treść zapytania wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji warunków zamówienia 

zostanie udostępniona na stronie Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia oraz dołączona 

do specyfikacji warunków zamówienia i będzie stanowić jej integralną część. 
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