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Byczyna, dnia 18 października 2016 r. 

WG.271.11.4.2016.Asz  
 

              Wszyscy Wykonawcy  
 
 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 

 

 

dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: „Przebudowa 

stadionu im. Kazimierza Górskiego w Byczynie”. 

 

Do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Informuję, iż Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), 

przedkłada zapytania wraz z odpowiedziami. 

 

 

1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisami pkt. 2.12.17, 
2.12.20 SIWZ Zamawiający każdorazowo wraz z fakturą przekaże Instytucji 
Finansowej oświadczenie/zawiadomienie, ze wskazaniem kwot jakie będą 
podlegały wykupowi, daty otrzymania faktury przez Zamawiającego od 
Wykonawcy oraz dokładnych danych podwykonawców, numerów rachunków na 
które mają zostać uruchomione środki w razie jakichkolwiek  płatności 
bezpośrednio na ich rzecz.  Prosimy o potwierdzenie, że 
oświadczenia/zawiadomienia będą podpisane zgodnie z reprezentacją Gminy bądź 
na podstawie przekazanego Instytucji Finansującej w oryginale lub notarialnie 
potwierdzonej kopii pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy.  
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

2. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż Zawiadomienia, o których mowa w 
pkt. 6 ppkt. 1) załącznika nr 7 do SIWZ  „Istotne postanowienia umowy z 
Instytucją Finansującą”, zostaną dostarczone do Instytucji Finansującej nie 
później niż na 2 dni robocze przed terminem wskazanym na fakturze VAT w 
oryginale.  
 
Odpowiedź: Zawiadomienia, o których mowa w pkt. 6 ppkt. 1) załącznika nr 7 do 

SIWZ  „Istotne postanowienia umowy z Instytucją Finansującą”, zostaną 

dostarczone do Instytucji Finansującej nie później niż na 2 dni robocze przed 

terminem wskazanym na fakturze VAT np. w formie elektronicznej lub za 

pomocą faxu i natychmiast potwierdzone na piśmie. 
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3. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku opóźnienia w 
dostarczeniu zawiadomień o których mowa  w pkt. 6 ppkt. 1) załącznika nr 7 do 
SIWZ lub dostarczenia zawiadomień nie spełniających wymogów określonych w 
Umowie,  Instytucja Finansująca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w 
płatnościach a wszelkie roszczenia z tego tytułu będą kierowane bezpośrednio 
przez Wykonawcę do Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
4. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że poprzez sformułowanie „na wniosek” 

zawarte w pkt. 7 „Istotnych postanowień umowy z instytucją finansującą”, 
stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ, Zamawiający ma na myśli tylko i wyłącznie 
wcześniejszą spłatę wierzytelności.  
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
5. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w przypadku wcześniejszej częściowej 

spłaty wierzytelności aktualizacja harmonogramu spłat będzie dokonywana nie 
częściej niż co 3 miesiące( wraz ze zmianą stawki WIBOR 3M), a płatności 
przypadające przed aktualizacją nowego harmonogramu będą płacone na 
podstawie aktualnie obowiązującego harmonogramu spłat. Pozytywna odpowiedź 
Zamawiającego będzie miała korzystny wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
6. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że każda kwota podlegająca wykupowi 

określona w zawiadomieniu wystawionym przez Zamawiającego jest kwotą 
ostateczną tj. po dokonaniu wszystkich potrąceń oraz ewentualnie po złożeniu do 
depozytu sądowego kwot wynagrodzenia Podwykonawców. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
7. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że cesji wierzytelności podlega każda 

wskazana przez Zamawiającego część wynagrodzenia Wykonawcy z osobna. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
8. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści pkt. 2.12.26. SIWZ oraz zastrzeżenia 

zmian harmonogramu spłat w przypadku wcześniejszej spłaty  w sposób: 
- raty pozostają na dotychczasowym poziomie, natomiast skróceniu ulega okres 
ich spłaty”.  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
9. W razie odmownej odpowiedzi prosimy Zamawiającego o dodanie do pkt. 2.12.26. 

SIWZ tiret pierwszy zdania: „raty będą równe, z zastrzeżeniem ostatniej raty 
wyrównawczej w przypadku kwoty niepodzielnej na równe części, przy czym 
wysokość ostatniej raty będzie stanowiła równowartość kwoty pozostałej do 
zapłaty po rozłożeniu kwoty wierzytelności na 95 równych rat.” 
 
Odpowiedź: Zmodyfikowano treść SIWZ w tym względzie. 
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10. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści pkt. 2.12.26. SIWZ poprzez dodanie w 
tirecie trzecim zdania: „Z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą miały wpływu na 
wydłużenie okresu spłaty.” 
 
Odpowiedź: Zmodyfikowano treść SIWZ w tym względzie. 

 
11. Prosimy Zamawiającego o podanie listy dokumentów jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy, o których mowa w §4 ust. 2 wzoru umowy.  
 
Odpowiedź: Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w piśmie nr 

WG.271.11.2.2016.Asz – dla pkt 16. 

 
12. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści zdania ostatniego § 7 ust. 9 wzoru 

umowy i nadanie mu brzmienia: „Dowodem zapłaty jest oświadczenie 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż otrzymał należne mu z tytułu 
umowy o podwykonawstwo wynagrodzenie lub potwierdzenie zapłaty (przelewu) 
do podwykonawcy”. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o informację jak 
należy postąpić w sytuacji, kiedy podwykonawca pomimo otrzymania zapłaty, 
bezpodstawnie odmówi  Wykonawcy wystawienia oświadczenia. 
 
Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób” 

Dowodem zapłaty jest oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

iż otrzymał należne mu z tytułu umowy o podwykonawstwo wynagrodzenie lub 

potwierdzenie zapłaty (przelewu) do podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) 

wraz z dokumentem potwierdzającym, iż Wykonawca dokonał zapłaty całości 

należności przysługującej Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy).” 

 
13. Prosimy Zamawiającego o zmianę treści §12 ust. 5 i zmodyfikowanie postanowień 

w taki sposób, aby Wykonawca miał obowiązek przedstawić Zamawiającemu 
dowody zapłaty do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wymagalnego 
wynagrodzenia w terminie 5 dni przed upływem terminu płatności faktury.  
 
Odpowiedź: Zmodyfikowano treść SIWZ, wprowadzono termin 7  nie 5 dni. 

 
14. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w związku z zapisem § 13 ust. 4 

Zamawiający poinformuje Instytucję Finansową o podpisaniu umowy z 
Wykonawcą w dniu jej zawarcia, w celu dotrzymania 14dniowego terminu 
zawarcia Umowy Wykupu Wierzytelności.  
 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza, obowiązkiem Wykonawcy jest 

dopilnowanie, by zawarł na czas umowę z Instytucją Finansująca. 
 

15. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisem §13 ust. 6 wzoru 
umowy, na pisemny wniosek Instytucji Finansowej zostanie zawarta trójstronna 
Umowa Wykupu Wierzytelności pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą a 
Instytucją Finansową.  
 
Odpowiedź: Umowa zostanie zawarta na zasadach i o treści wskazanej w SIWZ, 

po spełnieniu wszystkich warunków wynikających z SIWZ, jednak umowa 

trójstronna to tylko jedna z możliwości. 

 

16. W razie odmownej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie, iż na wniosek Instytucji 
Finansowej zostanie zawarta  dwustronna Umowa Wykupu Wierzytelności oraz 
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stosowne porozumienie pomiędzy Dłużnikiem  Wierzytelności oraz Instytucją 
Finansową dotyczące spłaty wierzytelności.  
 
Odpowiedź: j.w. 
 

17. Prosimy o zmianę kary umownej zawartej w §14 ust. 1 pkt. 1), 2) i naliczanie jej 
za każdy dzień „zwłoki” a nie „opóźnienia”. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

18. Z uwagi na miarkowanie kar umownych zwracamy się z prośbą o zmniejszenie 
kary określonej w §14 ust. 1 pkt. 5), 6) oraz 7) wzoru umowy do 2500 zł. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

19. Zgodnie z zasadą równości stron umowy prosimy Zamawiającego o zmianę treści 
§14 ust. 3 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Strony zastrzegają sobie 
prawo do odszkodowania uzupełniającego, w przypadku gdy kara umowna 
przewidziana w ust. 1 nie pokrywa rzeczywiście poniesionej szkody”.  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

20. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §14 ustęp 4 wzoru umowy na 
następujący: „Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez 
sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem 
zapłaty nie krótszym niż 7 dni od daty jej otrzymania”.  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

21. Prosimy o zmianę §15 ust. 1 pkt. 5) poprzez zmodyfikowanie postanowień w taki 
sposób aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający zobowiązany był do 
wezwania Wykonawcy i wyznaczenia mu dodatkowego 30 dniowego terminu na 
realizację obowiązków stanowiących podstawę odstąpienia. 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

22. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w przypadku opóźnienia w 
płatnościach Instytucji finansowej przysługują odsetki za opóźnienie w płatności 
określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w 
transakcjach handlowych? W przypadku odpowiedzi negatywnej, pragniemy 
poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach 
handlowych postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia 
wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z niniejszej 
ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 ustawy stosuje się odpowiednio. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

23. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy pomiędzy Zamawiającym 
a Instytucją Finansującą możliwości postawienia jej w stan natychmiastowej 
wymagalności w przypadku opóźnień w płatności rat i ewentualne podanie okresu 
opóźnień w płatnościach, po upływie którego bankowi/instytucji finansowej 
przysługuje ww. uprawnienie. Proponujemy następujący zapis:  „Strony ustalają, 
że opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 60 
dni skutkować będzie powstaniem po stronie nabywcy wierzytelności prawa do 
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postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania 
zapłaty całości niespłaconej ceny”  
Powyższe jest standardem przyjętym w usługach udzielania finansowania. Brak 
zgody na wprowadzenie możliwości postawienia umowy w stan wymagalności w 
przypadku opóźnień w płatnościach, znacznie zwiększa ryzyko transakcji, co 
będzie uwzględniane przy kalkulacji kosztu usługi, a ponadto może wpłynąć na 
zmniejszenie ilości Wykonawców przystępujących do przetargu. Jeżeli 
Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 60 dniowy termin wspomniany powyżej, 
prosimy o jego wskazanie.  
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

24. Prosimy o wskazanie, w jakich najwcześniejszych terminach i w jakiej wysokości 
Instytucje Finansujące mają przyjąć uruchomienia środków do obliczenia ceny 
oferty w zakresie finansowania przy założeniu, że cena oferty musi zawierać 
maksymalne koszty, które może ponieść Zamawiający i nie może ulec 
zwiększeniu. np.: 

„Ustala się następujące terminy wystawiania faktur: 
- pierwsza płatność po fazie projektowej nastąpi nie wcześniej niż  ___________ , 
- druga płatność nastąpi nie wcześniej niż  ____________  na kwotę  stanowiącą 
nie  więcej niż  25% zaangażowania w realizacji przedmiotu umowy; 
- trzecia płatność nastąpi nie wcześniej niż  ____________  na kwotę  stanowiącą 
nie  więcej niż  50% zaangażowania w realizacji przedmiotu umowy; 
- czwarta płatność nastąpi nie wcześniej niż  ____________  na kwotę  
stanowiącą nie  więcej niż  75% zaangażowania w realizacji przedmiotu umowy; 
- faktura końcowa wystawiona będzie po zakończeniu całego zadania nie 
wcześniej niż ______________ na pozostałą kwotę.” 
 
Odpowiedź: Na tym etapie postępowania nie można tego określić. 
 

25. Zgodnie z zapisami załącznika nr 7 (pkt. 6 ppkt. 9 c) dla pierwszego okresu 
odsetkowego pierwsza płatność odsetek nastąpi w ostatnim dniu roboczym 
danego miesiąca kalendarzowego, w którym rozpoczął się pierwszy okres 
odsetkowy. Prosimy o podanie terminów płatności kolejnych okresów 
odsetkowych. Aby uniknąć dwóch terminów płatności w danym miesiącu 
kalendarzowym (kapitał i odsetki) proponujemy by płatności następowały do 15 - 
go dnia roboczego danego miesiąca kalendarzowego. 
 
Odpowiedź: Proszę przyjąć płatności na koniec danego miesiąca kalendarzowego. 
 
 

26. W razie odmownej odpowiedzi prosimy o zgodę, aby termin płatności części 
kapitałowej i odsetkowej były spłacane do końca danego miesiąca 
kalendarzowego.  
 
Odpowiedź: Proszę przyjąć płatności na koniec danego miesiąca kalendarzowego. 
 

27. Prosimy Zamawiającego o usunięcie ustępu 2 Załącznika nr 7 do SIWZ „Istotne 
postanowienia umowy z Instytucją Finansującą”. Treść tego ustępu nakazuje 
wpisanie maksymalnej wartości wierzytelności wynikającej z umowy pomiędzy 
Zamawiającym a Instytucją Finansującą, jednakże z uwagi na to, że 
wynagrodzenie Instytucji Finansującej jest zmienne przez cały okres 
obowiązywania umowy, gdyż oparte na stopie WIBOR 3M, nie można przewidzieć i 
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ustalić maksymalnego wynagrodzenia należnego Instytucji Finansującej od 
Zamawiającego.  
 
Odpowiedź: Wykreślono powyższe z treści SIWZ. 
 

28. Prosimy Zamawiającego o poprawienie omyłki pisarskiej i dopisanie w ust. 6 pkt 
9) litera c) Załącznika nr 7 słowa „dniu” w zdaniu „(…) a pierwsza płatność 
odsetek nastąpi w ostatnim roboczym dniu danego miesiąca kalendarzowego, w 
którym rozpoczął się pierwszy okres odsetkowy”. 
 
Odpowiedź: Poprawiono omyłkę pisarską. 
 

29. Prosimy Zamawiającego o modyfikację przedostatniego zdania w Załączniku nr 7 
do SIWZ w części oznaczonej „*” i nadanie mu treści „(…) to powinna zostać 
zapewniona możliwość, że na wniosek Dłużnika Wierzytelności Instytucja 
Finansująca będzie miała obowiązek dokonania bezpośredniej płatności na przecz 
podwykonawcy (…)”. 
 
Odpowiedź: Zmodyfikowano treść SIWZ w tym zakresie. 
 

30. Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody, aby w przypadku, kiedy faktura wraz 
z dokumentami rozliczeniowymi wpłynie do Instytucji Finansującej po terminie 
wymagalności tej faktury, termin na uruchomienie płatności wynosił 3 dni robocze 
od otrzymania tych dokumentów a data uruchomienia środków w takim przypadku 
była datą przejścia wierzytelności. 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 

 
31. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, kiedy opóźnienie wskazane w pytaniu 

nr 1 ma miejsce z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, odsetki za 
opóźnienie (od daty wymagalności faktury do dnia zapłaty) obciążają 
Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
32. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, kiedy opóźnienie wskazane w pytaniu 

nr 1 ma miejsce z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie ma on prawa 
dochodzenia odsetek za opóźnienie ( od daty wymagalności faktury do dnia 
zapłaty). 
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
33. Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do § 13 załącznika nr 8 do SIWZ zapisu: 

„Instytucja Finansująca dokona wypłaty środków na rachunek wskazany w 
fakturze Wykonawcy a w przypadku płatności do podwykonawców na rachunek 
wskazany przez Zamawiającego w oświadczeniu dołączonym do faktury 
Wykonawcy”. 
 

Odpowiedź: Zmodyfikowano treść SIWZ w tym względzie. 
 

34. Prosimy o potwierdzenie, że zmiana oprocentowania spowodowana zmianą stopy 
WIBOR 3M, nie stanowi zmiany umowy cesji i nie wymaga jej wypowiedzenia, ani 
zawarcia aneksu do umowy. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
35. Prosimy Zamawiającego potwierdzenie, że zabezpieczenie spłaty wierzytelności 

będzie obejmować wartość umowy wraz z całkowitym kosztem jej udzielenia?  
 
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
36. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zmiana harmonogramu spłaty 

spowodowana np. nieterminowym zakończeniem wykonania robót nie spowoduje 
wydłużenia ostatecznego terminu spłaty rat, wynikającego z harmonogramu 
spłaty. 
  
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 
37. Wnioskujemy jako Instytucja Finansowa zainteresowana finansowaniem 

inwestycji zgodnie z SIWZ o przesłanie mailowo poniższych dokumentów:  
1. 2014 r. :  
- sprawozdanie z wykonania budżetu 2014 r. ( na bip znalazłem tylko Uchwałę w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania , brak jest w treści samego sprawozdania)  
- Opinie RIO dotyczące: Budżetu, WPF, długu, deficytu oraz wykonania budżetu 
2014r.  
2. 2015 r.:  
- sprawozdanie z wykonania budżetu 2015 r. ( na bip znalazłem tylko Uchwałę w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania , brak jest w treści samego sprawozdania)  
- Opinie RIO dotyczące:  Budżetu, WPF, długu, deficytu 2015r.  
3. 2016r.  
- Opinie RIO dotyczące: deficytu oraz wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.  
- ostatnia zmiana WPF (na bip ostatnia uchwała zmieniająca WPF jest z dnia 
14.09.2016 r. - uchwała ta nie uwzględnia inwestycji: Przebudowa stadionu 
im. Kazimierza Górskiego w Byczynie). 
  
 
Dodatkowo prosimy o informację, gdzie w WPF zawarta jest inwestycja - 
domyślam się, że została ona uwzględniona przy zmianie WPF w październiku 
(przetarg ogłoszony na początku października), z tego powodu prosimy o 
przesłanie uchwały z najnowszą zmianą WPF. 
  
Odpowiedź: Dokumenty zostały udostępnione na stronie internetowej 
Zamawiającego. 
 

38. Uprzejmie proszę o informację, dlaczego w Wykazie przedsięwzięć do WPF nie 
zostały ujęte wydatki na Przebudowę stadionu im. Kazimierza Górskiego w 
Byczynie? 
 
 
Odpowiedź: Przygotowany jest już projekt uchwały wprowadzający przedmiotowe 
zadanie do WPF. Uchwała zostanie przedłożona Radzie Miejskiej w Byczynie na 
najbliższej sesji. 

 
 
39. Ppodczas analizy zapisów załącznika nr 7 "Istotne postanowienia umowy z 

Instytucją finansującą" pojawiło się pytanie dodatkowe do poniższego zapisu:  
"b)        Dłużnik Wierzytelnoœci, począwszy od pierwszego okresu odsetkowego, 
zobowiązuje się spłacić  należne Instytucji finansującej odsetki naliczane 
codziennie, w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej, ustalonej na 
podstawie stawki WIBOR dla 3-miesięcznych międzybankowych depozytów 
bankowych powiększonej o stałą marżę Instytucji finansującej. Zmiana stawki 
WIBOR, będącej podstawa do naliczania odsetek w danym okresie odsetkowym 
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następować będzie co 3 miesiące w oparciu o stawkę publikowaną na stronie 
„WIBOR” serwisu Reuter’a o godzinie 12 czasu warszawskiego z ostatniego dnia 
roboczego poprzedniego kwartału kalendarzowego, przy czym ustalenie stawki 
WIBOR dla  depozytów 3-miesięcznych obowiązującej dla pierwszego okresu 
odsetkowego dla danej wierzytelności udokumentowanej fakturą nastąpi w dniu 
poprzedzającym datę wymagalnoœci określona na fakturze, tj. 30 dni od daty 
otrzymania faktury przez Dłużnika Wierzytelności. Zmiana oprocentowania 
według ww zasad nie wymaga aneksu."  
 
- czy jest możliwość zmiany stawki na WIBOR dla 1 - miesięcznych 
międzybankowych depozytów zmienną co miesiąc, w oparciu o stawkę 
publikowaną na stronie „WIBOR” serwisu Reuter’a o godzinie 12 czasu 
warszawskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 
kalendarzowego,  lub ewentualnie stawki WIBOR dla 3 - miesięcznych 
międzybankowych depozytów zmienną co miesiąc, w oparciu o stawkę 
publikowaną na stronie „WIBOR” serwisu Reuter’a o godzinie 12 czasu 
warszawskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca 
kalendarzowego  
 
jest to bardzo ważne z punktu widzenia systemowego w naszej instytucji 
finansowej, jednocześnie stawka WIBOR 1M jest dla Państwa jako dłużnika 
bardziej korzystna. 
 

 
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
 
 
 
 
 

 

         Z poważaniem 
   

        Burmistrz Byczyny 

 

                                                                                                         /-/ Robert Świerczek 
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