
MIASTO BTAT.,YSTOK

oBu-rv.271.4s.2020

Biuletyn Informacj i Prnblicznej

Informujg, 2e do poslgpowania o udzielenie zam6wienia publiczmego, kt6rego wartoS6

nie przekracza wyrazonej w zlotych r6wnowartoSci kwoty 30 000 euro, wyl4czonej
ze stosowania przepis6w uqtawy z dnra 29 styczma 2004 r. Prawo zamowieh Publicznych
(Dz.U. 22019 r. poz. 1843 ze zm.) zgodnie z art.4 pkt 8, w trybie ogloszenia o zam6wieniu na

,,Dorgczanie Swiadczeri pienigZnych w formie przekaz6w pocztowych lub przekaz6w
pieniginych na wsklzany adres oraz ich ewentualnych zrvrot6w w prrypadku braku
mo2liwo5ci ich dorgczgnia w obrocie krajowym (elektroniczne nadawanie przekaz6w),
wptyngly zapytania.

Z amawiaj 4cy nin i ej s z51m wyj a Sni a o dp owiad aj qc na zapl4arnao tresci :

Pvtanie nr 1

Ze wzglgdy z panuj1c4 epidemi4 COViDlg Wykonawca wnosi o podpisranie umowy drog4

korespondencyjn4.

Wnv ca wnosi o mod Za cznika nr L nkt 3

przyp adku przy znanra zam6wieni a, zob owiqzaj g sig do zawatcra

okreSlonych w projekcie umbwy, w formie i terminie wskazanym przez Zamawrqqce go.

OdpowiedZ:

Zamawiaj Ecy wyr aza zgo dE

Pvtanie nr 2

na podpisanie umowy drog4 korespondencyjnr4.

Bialystok, a"i" 1(A stycznia 2021 r.

na warunkach

Wykonawca informuj e, 12 faktrny za uslugi pocztowe wystawiane s4 za poSrednictwem

scentralizowanego systemu informatyczflego, kt6rego wymogi okreSlaj4 takie kryteria jak

termin wystawienia faktury, datg wyslania faktury do klienta, jak r6wnie2 termin platnoSci

bgd4cy w Scislej zale2noici z terminami sporz4dzenia faktury. Standarclowo obowi4zuj4cy

termin ptatnoSci faktury okreSlony jako 2l dni od daty wystarryienia faktury zostal

wprowadzony ze wzglgdu na zapewnienie prawidlowego funk;jonowania systemu

fakturowania wykonawcy oiaz zarzqdzania platnoSciami wynikajqcymi iz zawartych um6w.

Takie rozwi1zanie daje mozliwoSd oszacowania termin6w wplywu Srodkow oraz op62nieri w

ich platnoSciach.

Wvkonawca wnosi o modvfikacie zapis6w Zalacznika nr 2 Q 4 ust. 8



Nale2noS6 za oplaty fa nadanie i zwroty przekaz6w uiszczanabEdzie przez Zamawialqeego ,,2

dolu", tj po zak<tAg,zeniu okresu rozliczeniowego przelewerlr na rachunek bankowy

Wykonawcy nr .. ...... w terminie 2I dni od daty wjstawienia faktury VAT.

OdpowiedZ:

Zamawrajqcy nie wyivlazgody na modyfikacjg zapisu.

Pytanie nr 3

ca wnosi o

Wykonawca oSwi wskazany rachunek bankowy jest lachunkiem rozliczeniowym

przedsigbiorcy sluh4c'ym do cel6w prowadzonej dziaLalnoSci gospodarczq, dla kt6rego bank

prowadz4cy ten rachunek utworzyl powi1zany z nim rachunek VAT. Wykonawca oSwiadcza,

2e wskazany na fekturze rachunek bankowy jest rachunkieni rozliczeniowym slua4cym

v'ryNqcznre dla cel6w rczliczen z tyttilu prowadzonej przez niegb dziaLalnosci gospodarczej,

kt6ry zostal ujawrriony w Wkazie podmiot6w zarejestrowanych jako podatnicy VAT/
niezarejestrowanych cjraz wykreslonych iprzywr6conych do rejestiu VAT prowadzonymprzez

Szefa Krajowej Ad:rninistracji Skarbowej (dalej: "Biala lista"). \\/ razie rozbieLnolci migdzy

rachunkiem wskazanym nafakturze, a rachunkiem wskazanym na "Biaiej liScie" Zamawiajqcy

uprawniony jest do uregulowania platnoSci na rachunek wskazhny na "Bialej liScie", jako

rachunek Przedsigbiorcy. Zaplata na rachunek wskazany na "lialej liScie", jako rachunek

Przedsigbiorcy, skutkuje wygaSnigciem zobowrqzania ZamawiqQcego wobec Przedsigbiorcy.

Zamawiq4cy dopul;zcza, aby platnoS6 dokonywana byLa na raChunek bankowy, kt6ry jest

rachunkiem wirtualnym i jest powrEzany z rachunkiem rozhczeniowym zgLoszonym przez

Wykonawcg wlaSciwemu naczelnikowi urzgdu skarbowego zgodnie z art. 5 i 9 ustawy z dma

13 pu2dzienika 1995 r. o zasadach ewidencji identyfikacji podatnik6w i ptatnik6w.

Za

ze

do

OdpowiedZ:

W projekcie umowy (zaL4cznik nr 2 do ogloszenia o zam6wienlu) $ 4 ust. 9 - otrrymuje

brzmienier 
,

,,9. Wykonawca oSwiadcza, 2e wskazany rachunek bankowy jest rachunkrem rozliczeniowym
przedsigbiorcy sluZ4cym do cel6w prowadzonej dziaLalnoSci gospodarczej, dla kt6rego bank
ptowadzqcy ten rachunek utworzyl powiqzany z nrm rachunek VAT. Wykonawc a olwiadcza,
2e wskazany na fikturze rachunek bankowy jest rachunkiem rczhczeniowym sluZ4cym
v,ryLqcznie dla cel6r,v rozlicze:i_ z tyiilu prowadzonej przez niego dzialalno(;ci gospodarczej,
kt6ry zostal ujawniony w wykazie podmiot6w zarejestrowanych jako podatnicy VAT/
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych iprzywr6conych do rejestfu VAT prowadzonymprzez



Wykonawca wskazujg uwalg na fakt, 2e takie okreSlenie momentu zaplaty nie pozwala

Wykonawcy swobodnie dygponowad Srodkami za wykonane uslugi --r co jest niezgodne z

orzecznictwem s4d6w w tej sprawie oraz uniemoZliwia Wykonawcy monitorowanie

terminowoSci platnoSci za Swiadczone uslugi oraz naliczanie ewentualnybh odsetek za zwlokE.

Termin zaplaty naleZnoSci cywilnoprawnych reguluj e art. 454 Kodeftsu cywilnego, kt6ry

reguluj4c miejsce wykonanip zobowi1zania traktuje takze o chwili spelriienia Swiadczenia, co

nie budzi w4tpliwoSci chociaZby ze wzglgduna orzecznictwo S4du Najw51l:;zego. W przypadku

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej'. "Biala lista"). W razie;rozbiehnosci migdzy
rachunkiem wskazanym nafakturze, a rachunkiem wskazanym na "Bialej liScie" Zamawiajqcy
uprawniony jest do uregulolvania ptratnoSci na rachunek wskazany na "Biatej liScie", jako
rachunek Przedsigbiorcy. Zapl.ata na rachunek wskazany na "Bialej liSc;ie", jako rachunek
Przedsigbiorcy, skutkuje wygaSnigciem zobowiqzania Zamawiajqcego wobec Przedsigbiorcy.
Zamawiajqcy dopuszcza, aby platnoSi dokonywana byLa na rachunek bankowy, kt6ry jest
rachunkiem wirtualnym i jest powiEzany z rachunkiem rczliczeniowym zgNoszonym przez
Wykonawcg wlaSciwemu ndczelnikowi urzgdu skarbowego zgodnie z urt. 5 i 9 ustawy z dnia
13 pu2dziernika 1995 r. o zasadach ewidencji identyfikacji podatnik6w i platnik6w (tj. Dz.U.
22020 r. poz. 170)."

Pvtanie nr 4

gwarantuje m.in. prawidlowe monitorowanie rozltczanta

stron.

Wvkonawca wnosi o

Za dxg zaplaty Strony przyjryujat dzieh

Odpowiedf:

Zamawiajqcy nie wyru2a zgody na modyfikacjg zapisu.

Pvtanie nr 5

Wykonawca wskazujg iz pojgcia platnik zgodnie z Ordynacj4 podatkow1 ma ono inne

znaczeflre niz stosowane w umowie, co moze wprowadza6 co do rzeczywistei

treSci umowy.

mWz nawca wnosr o m

w4tpliwoSpi

ul. Slonirhska

ust. 13

Odbiorca faktury bgdzie Miasto Bialystok, 15-950 Bialystok,

72-20, kt6ry jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT.

I, NIP 966-2II-



OdpowiedZ:

W projekcie umowy 
'(zalqcznik 

nr 2 do ogloszenia o zam6wie"i") $ 4 ust. 13 - otrzymuje

brzmienie:brzmienier 
I

,,13. Miasto Bialystoft jest podatnikiem podatku VAT."

Pytanie nr 6

ca wnosi o m

Zamawiajqcy dopuszcza Srodk6w komunikacji

przekaz6w tj.

is6w Za

przesylarie faktur z vrrykorzystaniem

na adres mailowy nadawc6w

rzez dod,an

elektronicznei

Ponadto modvfikacib zapis6w Zalacznika nr 2 S 4 poprzez dodanie zapisu

Zamawraj1cy zobor,viazuje sig do podpisania oSwiadczenia o akceptacji faktur otrzymywanych

w formie elektroniczriei.

JednoczeSnre zamuwi,aj4cy przedst awia wz6r przedmiotowego oSwi adczenia

Dzialajqc na podstawip art. 106 n Ustawy o podatku od towar6w i qslug z dnia 1 1 marca 2004 r.

(tekst jednolity z dnia 29 lipca 201fu, Dz. IJ. Nr 177, poz. 1054, z pohniejszymi zmianami).

zawiadamram, 2e z dniem* otrzymania od Paristwa kopii niniejszego oSwiadczenia

z wypelnionym polerm nr 2:

1. Wyru2am zp5odg naprzesylanie faktur, w tym faktur kolyguj4cych oraz duplikat6w

faktur w postaci elektronicznej w pliku PDF (Portable Document Format) wystawionychprzez;

2. W celu zabezpieczenia autentycznoSci i jej integralnoSci

sig do przesyLania obrazu faktury (plik .pdf) z adresu email:

.....@........

na adres poczty elektronicznej Nadawcy:

zobowrqzfie

w dniu wytwor:rehia pliku.



3. Kazda faktura bgdzie zapisanaw odrgbnym pliku PDF i

4. Nadawca jest uprawniony do zmiany adresu e-mail przeznaczbnego do przesylania

faktur w formie elektronicznej. Nadawcakazdorazowo zawiadomi . . ... o zmianie

adresu e-mail.

5. Zmianaadresu e-mai!wywoluje skutki poczynalEc od 1 dniamiesi4canastgpuj4cego po

miesiEcu, w kt6rym ..... otrzyma stosowne zawiadomienie.

6. Nadawca jest uprawpiony do cofnigcia zgody na przesylanre przez

faktur w formie elektronicznej. W przypadku cofnigcia zgody,kolejne faklury bgd4 wystawiane

przez ....... w formie papierowej, poczynaJqc od 1 dnia miesiEca nastgpuj4cego po

miesi4cu, w kt6rym . otrzyma oSwiadczenie o cofnigciu zgpdy naotzymywanie

faktur w formie elektronicznej. zapisy oswiadczenia nie wylqczajq frawa ...... do

wystawianra r przesyLania faktur w formie papierowej w przypadku, gdy koniecznoSc taka

wynikai b E dzie z br aku mo 2l iwo S c i pr ze slanta faktury w formi e e I ektro4ic znej .

Nazwa firmy: NIP: i Numer umowy:

Data: MiejscowoSi: I Podpis:

OdpowiedZ:

1. Ustala sig kary umowne w nastgpuj4cych wypadkach i

1) Wykonawca zaplaci Zaryawiaj1cemu karg umown4 za odst4pienie

wyruKac oQsne z DtaKu mozlrwoscl przes!.anra laKtury w lormre elektro{rczne1.

Nazwa firmy: NIP: i Numer umowy:

I

Data'. MiejscowoSi: I Podpis:

1,....
I

* fakt otrzymaniakopii oSwiadczenia zostanie potwierdzony informa14,lz'wrotn1przeslan4na

adres e-mail wskazany w pkl2 lub adres korespondencyjny. 
i

I

okolicznoSci, zaktore odpowiada Wykonawca - w wysokoSci 5%

brutto, wynikaj4cej z $ 4 ust. 1 pkt 3 umowy,

umowy z powodu

przedmiotu umowy



2) w przypadku nieuqykonania lub nienale?ytego wykonania uslugi przekaz Zamawial1cy ma

prawo wniesienia reklamacji, w terminie i na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 23

listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 ze. zm.) oraz aktach

wykonawczych wydanvch na podstawie tej ustawy w tym Regulaminu Swiadczenia uslugi

Wykonawcy. Zamerwiiaj4cemu przysluguje odszkodowanre oraz inne roszczenia na zasadach

i w wysokoSci okreslonych w ustawie Prawo pocztowe lub Re$ulaminu Swiadczenia uslugi

Wykonawcy

3) Zamawiaj4cy zaplaci Wykonawcy karg umown? za odst4pi4enie od umowy z powodu

okolicznoSci,zaktarei odpowiada Zamawiajqcy - wwysokoSci 5% warto5ci przedmiotuumowy

brutto,wynikaj4cejz$4ust. lpkt3umowy,zwyN1czeniemokolicznoSciprzewtdzianqw$7

ust. I umowy.

2. W sytuacji, gdy lcary umowne naliczane zgodnie z ust. 1 nie pokrywaj4 szkody poniesionej

wskutek naruszenia. urmowy, Stronom przysluguje prawo Z4dania odszkodowaniana zasadach

og6lnych.

3. NiezaleZnie od sposobu rozliczenra kar umownych, Strona wystgpuj4c a z Z1damem zaplaty

kary umownej wystawi na rzeez drugiej Strony notg ksiggow4 (obci4Zeniow4) na kwotg

naleZnych kar unownych. Wystawienie noty ksiggowej (obci4Zeniowej) poprzedzi

przeprowadzenia postgpowania wyj aSniaj 4cego.

4. Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienale?yte wykonanie uslugi chyba, Le

niewykonanie lub nienale?yte wykonanie nast4pilo :

1) wskutek sily wyi:,szej;

2) z przyczyn wystgpuj4cych po stronie nadawcy lub adrdsata, niewywolanych win4

lub adresata przepis6w ustawy;

zprzyczyn wymienionych w ust. 4 przedstawi dow6d

OdpowiedZ:

W projekcie umowy (zat4czniknr 2 do ogloszenia o zam6wieniu) $ 6 - otrzymuje brzmienie:

,,1. Ustala sig kary umowne w nastgpuj4cych wypadkach i wysokdSciach:
1) Wykonawc a zapLaci Zamawiqqcemu karg umown4 za odst[pienie od umowy z powodu

okolicznoS ci, iakt6re odpowiada Wykonawca - w wysoko$ci 10% wartoSci przedmiotu
umowy bruttto; wynikaj4cej z $ 4 ust. 1 pkt 3 umowy,

2) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania uslugi przekazZarnawiajqcy
maprawo wniesieniareklamacji, wterminie inazasadach QkreSlonychwustawie zdnia
23 listopada2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 22020 r.pdz. I04I ze. zm) oruz aktach

Wykonawcy;

3) z powodu narusz,enia przez nadawcg

4) Wykonawca powoluj4c sig na jedn4

jej wyst4pienia.



wykonawczych wylanych na podstawie tej ustawy w tym Regulaminu Swiadczenia
uslugi Wykonawcy. T.amawiaj4cemu przysluguje odszkodowanie oraz inne roszczenia
na zasadach i w wysokoSci okreSlonych w ustawie Prawo pocztowe lub Regulaminu
Swiadczenia uslugi {ykonawcy,

3) ZamawiajEcy zapLaci Wykonawcy karg umownQ za odst4pienie,od umowy z powodu
okolicznoSci, za l<torc odpowiada Zamawialqcy - w wysokoSci I0% wartoSci
przedmiotu umowy brutto, wynikajEcej z S 4 ust. 1 pkt 3 umowy, z wyl1czeniem
okolicznoSci przewidzianej w $ 7 ust. 1 umowy,

2. W sytuacji, gdy kary urhowne nahczane zgodnie z ust. 1 nie pokrywaj4 szkody poniesionej
wskutek naruszenia uinowy, Stronom przysluguje prawo 2qdania odszkodowania na
zasadach og6lnych.

3. NiezaleZnie od sposobu rczliczenia kar umownych, Strona wystqrpuj4ca z L4daniem
zapLaty kary umownej lvystawi natzeczdrugiej Strony notg ksiggow4 (obci4zeniow4) na
kwotg nale2nych kar umownych. Wystawienie noty ksiggowej (obci4zeniowej) poprzedzi
przeprowadzenie postgpowania wyj aSniaj 4cego.

4. Wykonawca odpowiaQa za niewykonanie lub nier
niewykonanie lub nienpleZy.te wykonanie nast4pilo :

1) wskutek siLy v,ryZszq;

za niewykonanie lub nienaleZyte wykonanie usiugi chyba, Le

1) wskutek siLy v,ryZszq;
2) z przyczyn wystgpuj4cych po stronie nadawcy lub adresata, iniewywolanych win4

Wykonawcy;
3) z powodu naruszenia przez nadawcg lub adresata przepis6w ustau,'y;
4) Wykonawca powoluj4c sig na .ledn4 z przyczyn wymienionych w4) sig na jedn4 z przyczyn wymienionych w ust. 4 przedstawi

dow6d j ej wyst4pienia."

Pvtanie nr 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj4 dla swej

rygorem niewa2noSci z pastrzeleniem $ 12 ust. 2

t_6

wa2noSci formy pisemnej pod

2. Zamawiajqcy dopuszc4a odpowiedni1 zmrang wysokoSci llnagroozenla naleznego

iWykonawcy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku VAT; wprowadzonej powszechnie ob owiqzt4 qcyini przepisami prawa,

ztym,2e cena netto nie mole ulec podwylszeniu,

2) w przypadku zmiany ininimalnego wynagrodzenia zapracQ albo vrysokoSci minimalnej

stawki godzinowej uStalonych na podstawie przepis6w ustawy tl)doiu I0 pu2dziernlka

2002r. o minimalnlnn vrrynagrodzeniu za praca (Dz. u. z 2018 r. ppz". 2177 z pofin. zm.),

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warloS6 ryykazanych koszt6w

ponoszonych przez WykonawcE, z tyfiilu zmiany wrynagrodzet'r os6b bezpoSrednio

wykonuj4cych czynnoSci przy realizacji pozostalej do wykonanla czElci Umowy, do

wysokoSci aktualnie obowi4zuj4cego minimalnego wynagrodzerlia, z uwzglgdnieniem

wszystkich obciqhei publicznoprawnych od kwoty zmienionego minimalnego

wynagroozerua,



3) w przypadku ziniany zasad podlegania ubezpieczeniom spplecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lLb wysokoSci stawki skladki na ubezpie czeiie spoleczne lub zdrowotne,

wynagrodzerLie Wykonawcy ulegnie zmranre o waftoSd wykazanego kosztu

ponoszonego plzez Wykonawcg, w celu uwzglgdnienia tej zmrarry, przy zachowaniu

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b bbzpoSrednio wykonuj4cych

czynnoSci przyfealizacji pozostalej do wykonania czgsci lJmowy,

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokoSci wplat do pracownrczychplan6w

kapitalowychL, o kt6rych mowa w ustawie z dma 4 puldziernika 2018 r. o pracowniczych

planach kapitalowych - jeZeli zmiany te bgd4 mialy wplyw na koszty wykonania

zam6wi en i a przez WykonawcE,

3. Zmiana numer6w rachunk6w bankowych wymaga sporzqdzehia aneksu do umowy.

OdpowiedZ:

Powy?sze pytanie dotyczy zapis6w Zal4cznikanr 2 $ 8.

W projekcie umowy (zalqczniknr 2 do ogloszenia o zamowieniu) $ 8 - otrzymuje brzmienie:

,,1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj4 dla swej waznoSci formy pisemnej pod
rygorem niewa2noSci z zastrzeheniem $ 12 ust. 2.

2. Zamawrq4cy dopuszcza odpowiedni4 zmianE wysokoSci
Wykonawcy w przypadku zmiany:

wynagrodzenia naleZnego

1) stawki podal.ku VAT, wprowadzonej powszechnie obowi4zajqcymiprzepisami prawa,
ztym,2e cena netto nie mohe ulec podwy2szeni:u

2) wysoko3ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokoSci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepis6w ustawy zdnial0 pu2dziernika2}}2 r.
o minimalnym wynagrodzeniu zaptac1 (Dz. U. 22018 r. p,oz.2177 ze zm.);

3) zasad podlegania tfrezpteczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokoSci slawki skladki na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne;

4) zasad gromiadzenia i wysokoSci wplat do pracowniclych p1an6w kapitalowych,
o kt6rych mowa w ustawie z dnia 4 paldziernika 2018 f. o pracowniczych planach
kapitalowych (tj. DzU.22020 r. poz,1342);

- jezeli zmrany te bgd4 mialy wplyw na koszty wykonania przpz Wykonawcg zam6wienia
publicznego. Zmianaumowy na podstawie ustalef negocjacyjnych moZe nast4pi6 po wejSciu
w 2y cie przep i s 6 w b gd4cych pr zy czy n4 w alory zacji.

3. W razie zmrarlrr, o kt6rej mowa w ust. 2 pkJ 2, przez pojgcie ,,odpowiedniej zmiarry
vrynagrodzenrt' naIe?y rozumied sumg wzrostu koszt6w Wykonawcy zam6wienia
publicznego wynikaj4cych z podwylszenia wynagrodzefi poszczeg6lnych pracownik6w
bior4cych udziat w realizacji pozostatrej do wykonania, w momencie wejScia w Lycie
zmiany, czESci iram6wienia, do wysoko5ci wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej
stawki godzino''ruej obowiqzuj4cej po zmianie przepis6w lub jej odpowiedniej czgsci,
w przypadku os6br zatrudnionych w wymiarz e nilszym niz pellen etat.

4. W razie zmrany wskazanej w ust. 2 pkt 3, przez pojgcie ,,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia" t'nle?y rozumied sumg wztostu koszt6w Wykonawcy zam6wiema



5.

6.

publicznego oraz drugiej strony umowy o pracg lub innej umowy cywrilnoprawn ej lqczqcej
wykonawc7 zamSwrenia publicznego z osob4 frzyczn4 nieprowadzqcq dzialalnoSci
gospodarczej, wynikaj4cych z koniecznoSci odprowadzenia dodatkowych skladek od
wynagrodzef os6b zatrudnionych na umowg o pracA lub na podstawie innej umowy
cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcg z osob4 frzycznq nieprovradzqcq dzialalnosci
gospodarczej, a bior4cych udzial w realizacji pozostalej do wykonania, w momencie
wejScia w tycie zmiany; czElci zam6wieniaprzy zaloleniubraku z;niany wynagrodzenia
netto tych os6b.
W razie zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 4, przez pojgcie ,,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia" nale251 rozumiei sumg wzrostu koszt6w redlizacji zam6wienia
publicznego wynikaj4ca, z wplat do PPK przez podmioty zatrudniajqce, uczestnicz4ce
w r eahzacji zam6wienia publicznego.
Zmiana numer6w rachunk6w bankowych wymaga sporzqdzenia aneksu do umowy.

Pytanie nr 9

3) Regulamin Swiadczenia uslugi Wykonawcy

(zalqcdnik nr 2 do ogloszenia o zam6wieniu) w $ dodaje sig pkt. 3 -

,,3) Regulamin Swiadczenia pslugi Wykonawcy.,,

zapisu

4) Regulamin Swiadczenia Wykonawcy

OdpowiedZ:

W projekcie umowy

w brzmieniu:

pkt. 4 -

,,4) Regulamin Swiadczenia Wykonawcy."

Pvtanie nr 11

W zwrqzku ze zlo2onym wnioskiem Wykonawcy

OdpowiedZ:

W projekcie umowy

w brzmieniu:

uplugi

dodaje sig

uslugi

w Postgpowaniuoraz okolic4nosciq,Le czas pozostaly do wznaezonego

o wyjaSnienie treSci Ogloszenia

ryznaczoneeo terminu skladania j est

zbyt kr6tki, aby przygotowac i zloZyd ofertg w Postgpowaniu, Wyfl<onawc a zwraca siq

z wnioskiem o przedLuzenie {erminu skladania oferty w Postgpowaniu do dnia 12.01 .2021 r

rzez dodani

Pvtanie nr 10



OdpowiedZ:

Zamawiqqcy w dni

dotyczqcqzmiany

PowyZsze

o zam6wieniu i w
ZamawiajQcego.

05 stycznia 2021 r zamieScil na stronie

inu skladania ofert z dnia07 stvcznia2l2

iedzi na zapytania staj4 sig in
Wykonawcfw z chwil4 zamieszczen

p! informacje

r. na 14 stycznia 2021 r.

lne czgSci4 ogloszenia
na stronie internetowej

ARz MIASTA


