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Wszyscy Wykonawcy 
biorący udział w postępowaniu 

 
dotyczy:  Przebudowa drogi wraz z przebudową torowiska w ul. Dworcowej i budowa Systemu  

Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz rozbudowy z przebudową Systemu Monitoringu 
Miejskiego oraz przebudowa dróg wraz z infrastrukturą transportu publicznego w rejonie dworca 
PKP w Gorzowie Wlkp. 

 
I. Na podstawie art. 135 ust 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na 

kolejną część pytań, które wpłynęły do Zamawiającego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze 
zm.) 

 
Pytanie 1: Czy system Zamawiającego wymaga dokupienia dodatkowych licencji na kamery (czasami kamery z 
kilkoma obiektywami wymagają odpowiednio większej ilość licencji).  
Odpowiedź: 
W ramach uruchomienia kamer, Zamawiający wymaga dołączenia kamer do istniejącego systemu TKH VDG 
Sense. Wymaga to dokupienia odpowiednich licencji do systemu tj. licencji SP-VCH. 
 
Pytanie 2: W związku ze współfinansowaniem kontraktu ze środków własnych miasta Gorzów Wlkp., proszę o 
przedstawienie uchwał miasta potwierdzających uwzględnienie w Budżecie/WPF środków na współfinansowanie 
inwestycji. Jednocześnie proszę o przedstawienie analogicznych potwierdzeń dotyczących PWiK Sp. z o.o. 
Odpowiedź: 
Zamawiający w imieniu Miasta i PWIK Sp.  z o.o. informuje, że ma zabezpieczone środki  
na realizację przedsięwzięcia.  
 
Pytanie 3: SWZ rozdz. V pkt II, Umowa par. 4.1: "Termin realizacji całości robót budowlanych 12 miesięcy od dnia 
podpisania umowy z Wykonawcą, jednakże termin realizacji projektu „System zrównoważonego transportu 
miejskiego w Gorzowie Wlkp.” w ramach umowy o dofinansowanie POIS.06.01.00-00-0046/16-OO wymaga, aby 
roboty budowlane dotyczące przebudowy ul. Dworcowej z torowiskiem i siecią trakcyjną zostały zakończone od 
podpisania umowy z Wykonawcą do dnia 30.09.2023r. a uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie do dnia 
31.10.2023r." - Wskazujemy, że podany w przytoczonym fragmencie SWZ zapis dot. terminu zakończenia Zadania 
1 oraz termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie określone datą są nieakceptowalne. Wnosimy o określenie 
tego terminu jako liczba miesięcy od daty zawarcia umowy, tak jak ma to miejsce w przypadku daty zakończenia 
całości robót.  
Odpowiedź: 
Udzielając odpowiedzi na pytania w dniu 17.03.2023 r. Zamawiający zmodyfikował zapis §4 ust. 1 Wzoru Umowy 
na: 
„§4 ust 1: Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia 
Umowy, w tym:  



1) Wykonawca zrealizuje zakres zamówienia określony w §3 ust. 1 pkt. 1), pkt. 2), pkt. 4) lit. a) Umowy i uzyska 
decyzję pozwolenie na użytkowanie w terminie: do 31.10.2023r.  
2) Wykonawca zrealizuje zakres zamówienia określony w §3 ust. 1 pkt. 3), pkt. 4 lit. b) Umowy w terminie: 12 
miesięcy od dnia zawarcia Umowy.”  
 
Pytanie 4: Umowa par. 5.7.2.2: "(...) odbiorom częściowym będą podlegać zakończone elementy robót, dostaw i 
usług; Odbiór częściowy - "Z odbioru częściowego robót budowlanych zostanie sporządzony protokół odbioru 
podpisany przez uczestniczących w odbiorze (...)" 
Czy Zamawiający akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania robót w okresach 
miesięcznych? 
Czy Zamawiający potwierdza, iż dla potrzeb fakturowania zakończonym i odebranym elementem robót, 
dostaw i usług jest zakres robót ujęty w harmonogramie rzeczowo – finansowym przygotowanym przez 
Wykonawcę? 
W jakich okresach Zamawiający przewiduje fakturowanie etapów robót? 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania robót w okresach 
miesięcznych. 
Tak, Zamawiający potwierdza, iż dla potrzeb fakturowania zakończonym i odebranym elementem robót 
jest zakres robót ujęty w harmonogramie rzeczowo – finansowym przygotowanym przez Wykonawcę 
zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego.  
Zamawiający informuje, iż dla potrzeb fakturowania zakończonym i odebranym elementem dostaw i usług 
jest wykonanie całego elementu np. dostawa z montażem kamer monitoringu, włączenie kamer do 
systemu monitoringu.  
Zamawiający przewiduje fakturowanie etapów robót w okresach miesięcznych. 

 
Pytanie 5: Umowa par. 5.7.2.3 ppkt 3: "W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad i usterek, Zamawiający 
może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. W szczególności, Zamawiający może nie odebrać i odmówić zapłaty za roboty, dostawy i 
usługi wykonane niezgodnie z umową pod względem jakościowym i/lub niezgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót"  – Mając na uwadze wyrok Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007 
stwierdzający, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego 
wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robót są 
nieważne, wnosimy o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu następującego brzmienia: "W przypadku stwierdzenia 
w trakcie odbioru istotnych wad i usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a 
Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Strony potwierdzają, że 
wystąpienie w trakcie odbioru prac nieistotnych wad i usterek nie wstrzymuje dokonania odbioru prac. W 
szczególności, Zamawiający może nie odebrać i odmówić zapłaty za roboty, dostawy i usługi wykonane niezgodnie 
z umową pod względem jakościowym i/lub niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje zapis §5 ust. 7 pkt. 2.3 ppkt. 3) Wzoru Umowy na: 
"§5 ust. 7 pkt. 2.3 ppkt. 3) W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego istotnych wad i usterek, 
Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wystąpienie w trakcie odbioru prac nieistotnych wad i 
usterek nie wstrzymuje dokonania odbioru prac. Zamawiający może nie odebrać i odmówić zapłaty za 
roboty, dostawy i usługi wykonane niezgodnie z umową, w szczególności pod względem jakościowym 
i/lub niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" 
 
 



Pytanie 6: Umowa par. 5.7.2.3. ppkt 4: "Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady 
wskazujące, że wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowień umowy" - Mając na uwadze wyrok Sądu 
Najwyższego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007 stwierdzający, że strony umowy o roboty budowlane nie 
mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia 
umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robót są nieważne, wnosimy o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu 
następującego brzmienia: "Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone istotne wady 
wskazujące, że wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowień umowy (...)"                
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje zapis §5 ust. 7 pkt. 2.3 ppkt. 4) Wzoru Umowy na: 
"§5 ust. 7 pkt. 2.3 ppkt. 4) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone istotne wady 
wskazujące, że wykonanie przedmiotu umowy odbiega od postanowień umowyw zakresie: zgodności z  
SWZ i umową, jakości robót, dostaw z montażem tablic informacji pasażerskiej i kamer oraz ich zgodności z 
warunkami technicznymi, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad    lub 
odebrać przedmiot umowy i wyznaczyć w protokole termin do usunięcia wad stwierdzonych 
podczas odbioru.  

b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  
 w przypadku, gdy wady nie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,  
 w przypadku, gdy Wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy w całości bądź w części lub 
żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.”  
 

                                                                                     
Pytanie 7: Umowa par. 5.7.2.4. ppkt. 4: "Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest 
uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. " - Mając na uwadze 
wyrok Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007 stwierdzający, że strony umowy o roboty 
budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a 
postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robót są nieważne, wnosimy o doprecyzowanie zapisu i 
nadanie mu następującego brzmienia: "Jeżeli Wykonawca nie usunie istotnych Wad ujawnionych w okresie rękojmi 
lub gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 
technologiczne dotyczące usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest 
uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy "            
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje zapisu §5 ust. 7 pkt. 2.4 ppkt. 4 Wzoru Umowy. 

 
            

Pytanie 8: Umowa par. 5.7.2.4. ppkt. 6: "Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, 
sporządzanym po usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego 
dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest 
dłuższy.)" - Mając na uwadze wyrok Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007 stwierdzający, 
że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku 
jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robót są nieważne, wnosimy o 
doprecyzowanie zapisu i nadanie mu następującego brzmienia: "Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem 
odbioru usunięcia Wad istotnych, sporządzanym po usunięciu wszystkich Wad istotnych ujawnionych w okresie 
rękojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości (w 
zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy.)" 



Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje zapisu §5 ust. 7 pkt. 2.4 ppkt. 6 Wzoru Umowy. 
 
Pytanie 9: Umowa par. 5.7.2.4. ppkt. 7: "Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad 
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), 
w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków 
wynikających z Umowy. " -  Mając na uwadze wyrok Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007 
stwierdzający, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego 
wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robót są 
nieważne, wnosimy o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu następującego brzmienia: " Odbiór ostateczny służy 
potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad istotnych ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości (w 
zależności od tego, który z podanych okresów jest dłuższy), w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i 
potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. " 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje zapisu §5 ust. 7 pkt. 2.4 ppkt. 7 Wzoru Umowy. 
 
Pytanie 10: Umowa par. 5.7.2.4. ppkt. 9: "Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte 
wszystkie Wady, o których mowa w pkt. 7) powyżej, co skutkuje niemożliwością użytkowania Inwestycji, 
Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres 
gwarancji. Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu, którego Wykonawca jest zobowiązany 
usunąć Wady." - Mając na uwadze wyrok Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007 
stwierdzający, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego 
wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robót są 
nieważne, wnosimy o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu następującego brzmienia: "Jeżeli podczas Odbioru 
ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady istotne, o których mowa w pkt. 7) powyżej, co 
skutkuje niemożliwością użytkowania Inwestycji, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest 
zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji. Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do 
upływu, którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady." 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje zapisu §5 ust. 7 pkt. 2.4 ppkt. 9 Wzoru Umowy. 
 
Pytanie 11: Umowa par. 5.7.2.4. ppkt. 13.1 b): "jeżeli wady nadają się do usunięcia, a przedmiot umowy nadaje 
się do umówionego użytku, Zamawiający z zachowaniem prawa do należnych mu kar umownych i odszkodowań, 
wyznacza termin usunięcia wad." - Mając na uwadze wyrok Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 
99/2007 stwierdzający, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia 
należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze 
robót są nieważne, wnosimy o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu następującego brzmienia: "jeżeli wady nadają 
się do usunięcia, a przedmiot umowy nadaje się do umówionego użytku , Zamawiający z zachowaniem prawa do 
należnych mu kar umownych i odszkodowań, dokonuje odbioru prac i wyznacza termin usunięcia wad 
nieistotnych."       
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje zapisu §5 ust. 7 pkt. 2.4 ppkt. 13.1 b) Wzoru Umowy w następujący sposób: 
"§5 ust. 7 pkt. 2.4 ppkt. 13.1 b) jeżeli wady nadają się do usunięcia, a przedmiot umowy nadaje się do 
umówionego użytku , Zamawiający z zachowaniem prawa do należnych mu kar umownych i 
odszkodowań, dokonuje odbioru prac i wyznacza termin usunięcia wad nieistotnych."       
 

 



Pytanie 12: Umowa par. 7.9.1.b): "Do faktury końcowej Wykonawca winien przekazać dodatkowo w formie 
elektronicznej: zestawienie (w formie tabelarycznej w formacie Excel) całego zakresu i kwot należnego 
wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych Podwykonawców w odniesieniu do zakresu i wynagrodzenia 
zatwierdzonych umów podwykonawczych, zestawienie wszystkich faktur podwykonawców/dalszych 
podwykonawców wraz z kopiami potwierdzeń przelewów, pogrupowane w folderach przypisanych do 
poszczególnych faktur Wykonawcy" - Wnosimy o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu następującego zmienionego 
brzmienia: "Do faktury końcowej Wykonawca winien przekazać dodatkowo w formie elektronicznej: zestawienie (w 
formie tabelarycznej w formacie Excel) całego zakresu i kwot należnego i wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawców/dalszych Podwykonawców w odniesieniu do zakresu i wynagrodzenia zatwierdzonych umów 
podwykonawczych, zestawienie wszystkich faktur podwykonawców/dalszych podwykonawców wraz z kopiami 
potwierdzeń przelewów, pogrupowane w folderach przypisanych do poszczególnych faktur Wykonawcy; w 
przypadku niedostarczenia wszystkich potwierdzeń przelewów, Zamawiający dokona płatności częściowej, 
dokonując jednocześnie częściowego wstrzymania płatności w odniesieniu do kwot nie potwierdzonych dowodami 
zapłaty."     
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje zapisu §9 ust. 9 pkt. 1 lit. b) Wzoru Umowy. 
 
                                                                                                           
Pytanie 13: Umowa par. 7.12: "Fakturowanie na podstawie protokołów odbiorów częściowych będzie dokonywane 
do łącznie 90 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostałe 10 % będzie fakturowane 
po dokonaniu odbioru końcowego i podpisaniu protokołu odbioru końcowego." - Oferent wnosi do Zamawiającego 
o możliwość zwiększenia sumy płatności częściowych do 95%, w szczególności wnosimy w tym kontekście o 
uwzględnienie faktu braku zaliczki, co dodatkowo niekorzystnie wpływa na przepływy kontraktu. 
Odpowiedź: 
Zamawiający modyfikuje zapisu §7 ust. 12 Wzoru Umowy w następujący sposób: 
"§7 ust. 12  Fakturowanie na podstawie protokołów odbiorów częściowych będzie dokonywane do łącznie 
95 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostałe 5 % będzie fakturowane po 
dokonaniu odbioru końcowego i podpisaniu protokołu odbioru końcowego."      
 
                                                                                                 
Pytanie 14: Umowa par. 7.20: "W terminie 20 dni od daty złożenia faktury dla Zamawiającego Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu kopię dokumentów przelewów bankowych potwierdzające, że Podwykonawcy/dalsi 
podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie należne im wg zestawienia należnego wynagrodzenia 
Podwykonawców/dalszych podwykonawców, stanowiącego załącznik do faktury." - Wnosimy o doprecyzowanie 
zapisu i nadanie mu następującego brzmienia: "W terminie 20 dni od daty złożenia faktury dla Zamawiającego 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię dokumentów przelewów bankowych potwierdzające, że 
Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali wymagalne wynagrodzenie należne im wg zestawienia należnego 
wynagrodzenia Podwykonawców/dalszych podwykonawców, stanowiącego załącznik do faktury." 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje zapisu §7 ust. 20 Wzoru Umowy. 
 
                                                                                                                    
Pytanie 15: Umowa par. 12.13.22: "Wysokość wprowadzonych zmian na podstawie powyższych postanowień 
umowy dotyczących waloryzacji wynagrodzenia w związku ze zmianą ceny materiałów nie może przekroczyć 
łącznie 5 %wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1 umowy z chwili jej zawarcia. " - Biorąc pod uwagę obecne 
uwarunkowania istotnego wzrostu cen wielu towarów i materiałów oraz prognozę dalszego ich wzrostu w 
najbliższym czasie, Oferent wnosi o wyrażenie przez Zamawiających zgody na zwiększenie maksymalnego limitu 
wzrostu wynagrodzeń do 15% wynagrodzenia brutto.     



Odpowiedź: 
Zamawiający nie modyfikuje zapisu §12 ust. 13 pkt. 22) Wzoru Umowy. 

               
Pytanie 16: W TER zapisano, że do posadzenia jest 22 szt. drzew gat. Lipa w tym 7 szt. w obrębie chodnika i 
jezdni z wykonanym systemem antykompresyjnym oraz systemem zapobiegającym przerastaniu korzeni. W 
związku z tym czy system " przeciw korzenny" ma zostać zastosowany przy pozostałych drzewach.  
Odpowiedź: 
Wszystkie planowane nasadzenia drzew należy zabezpieczyć za pomocą modułu kierującego korzenie w tym 7 
planowanych do posadzenia drzew w obrębie ul. Dworcowej wyposażyć w system antykompresyjny. 
 
Pytanie 17: W opisie przedmiotu zamówienia przy nasadzeniu drzew wskazano sposób mocowania drzew, przy 
pomocy systemu linek podziemnych oraz przy pomocy palików. Po wnikliwej analizie zapisów wynika, ze wszystkie 
drzewa powinny zostać zamocowane przy pomocy tych dwóch systemów. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający 
ma takie oczekiwania czy uzależnione to będzie od miejsca posadowienia drzewa. 
Odpowiedź: 
Wszystkie planowane nasadzenia drzew należy zabezpieczyć za pomocą wskazanego systemu kotwiącego. 
 
 
Na pozostałe pytania Zamawiający udzieli odpowiedzi w późniejszym terminie. 
 
 

II. Ponadto Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w zakresie: 
 

 
1. Punktów 1-3 Rozdziału XXI.  TERMIN  SKŁADNIA  I  OTWRCIA  OFERT,  TERMIN  

ZWIĄZANIA  OFERTĄ, które otrzymują brzmienie: 
 
„ 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 03.04.2023 r., do 

godziny 10:00 czasu lokalnego.  
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2023 r., o godzinie 10:30 czasu lokalnego. 
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 90 dni tj. do dnia 01.07.2023 r. 

włącznie. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. „ 

 
 
 
Treść odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania. 
 
 
 

Z poważaniem 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 

/-/  
Jacek Szymankiewicz 


