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Przemyśl, 13 marca 2020r. 

Sygn. akt ZP.271.2.2.2020 

 
ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 
dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego dostawę i montaż gazowych kotłów kondensacyjnych do zadania pn. 
Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl 
w ramach Projektu pn.: „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła” – kotły gazowe. 
 

1. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1843), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) poprzez wprowadzenie następujących zmian: 

1) w Rozdziale II SIWZ – „PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA, WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

ORAZ PŁATNOŚCI”: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych gazowych kotłów 

kondensacyjnych dla 9 indywidualnych odbiorców (uczestników Projektu)”. 

b) pkt 1.1)a) otrzymuje brzmienie: 

„dostawę i montaż fabrycznie nowych gazowych kotłów kondensacyjnych dla 

9 indywidualnych odbiorców (uczestników Projektu) zgodnie z charakterystyką urządzeń, 

dokumentacją projektową i prawomocnym pozwoleniem na budowę – dokumentami 

stanowiącymi Załącznik nr 10 do SIWZ: 

- kocioł kondensacyjny GKS1 – 1 sztuka, 

- kocioł kondensacyjny GKS3 – 2 sztuki, 

- kocioł kondensacyjny GKS4 – 1 sztuka, 

- kocioł kondensacyjny GKS5 – 4 sztuki, 

- kocioł kondensacyjny GKP5 – 1 sztuka,” 

c) pkt 1.1)b) otrzymuje brzmienie: 

„dostawa i montaż wkładu kominowego ze stali nierdzewnej dostosowanego średnicą do 

potrzeb instalacji i wymagań kotła dla 7 uczestników Projektu: 

- wkład kominowy długości do 8 m – 3 sztuki, 

- wkład kominowy długości od 8 do 10 m – 1 sztuka, 

- wkład kominowy długości od 10 do 15 m – 3 sztuki,” 

d) pkt 1.1)c) UWAGA otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający wymaga, aby podczas montażu uwzględnić wymagania w zakresie 

dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym dostępność dla nich elementów 

sterujących zgodnie z zapisami art. 29 ust. 5 ustawy Pzp.” 

e) pkt 2.1) otrzymuje brzmienie: 

„ustanowienie Kierownika Budowy dla każdego z 9 realizowanych zakresów robót – 

oddzielnie dla każdego uczestnika Projektu (może to być jeden Kierownik Budowy dla 

każdej z 9 lokalizacji, pod warunkiem, że kierowanie montażem w jednej lokalizacji nie 

będzie kolidowało z kierowaniem montażem w innych lokalizacjach);” 

f) pkt 2.7)q) otrzymuje brzmienie: 

„przedstawienie projektu oznakowania instalacji w ciągu 21 dni roboczych od podpisania 

umowy oraz oznakowania instalacji po montażu i dostawie logiem Programu w ramach 

którego realizowany jest Projekt (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) zgodnie 
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z wytycznymi zawartymi w Załączniku Nr 16 do SIWZ – Obowiązki Wykonawcy w zakresie 

oznakowania elementów kotła gazowego.” 

2) w Rozdziale III SIWZ – „WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKLUCZENIA, 

DOKUMENTY”: 

a) pkt 1.2) otrzymuje brzmienie: 

„zdolności technicznej Wykonawcy: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie dostarczył i zamontował, co najmniej 

5 sztuk kotłów gazowych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 

i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów 

określających czy te dostawy zostały wykonane należycie – dowodami o których mowa 

powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy były wykonywane;” 

b) pkt 1.3) otrzymuje brzmienie: 

„zdolności zawodowej Wykonawcy: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 

osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia 

(wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) tj. co najmniej 

1 osobą do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń lub w ograniczonym zakresie i nadzorował montaż co najmniej 5 kotłów objętych 

przedmiotem zamówienia, oraz należy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.” 

c) pkt 5.3) otrzymuje brzmienie: 

„wykaz osób posiadających uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, 

a wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) tj. co najmniej 1 osobą do kierowania robotami 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub 

w ograniczonym zakresie i nadzorował montaż co najmniej 5 kotłów objętych przedmiotem 

zamówienia oraz należy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Wzór wykazu osób, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja 

o podstawie dysponowania tymi osobami, oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, stanowi Załącznik Nr 9 do 

SIWZ; 

d) pkt 5.9a) – skreśla się, 

e) po punkcie 5.9) dodaje się punkt pkt 5.10) w brzmieniu: 

„karty techniczne kotłów i zasobników ciepłej wody użytkowej obejmujące informacje 

potwierdzające spełnienie przez te urządzenia warunków zawartych w Załączniku Nr 12 do 

SIWZ;” 

f) po dodanym punkcie 5.10) dodaje się pkt 5.11) w brzmieniu: 

„deklarację zgodności z Dyrektywami UE oraz oznaczenie znakiem CE dla danego modelu 

kotłów gazowych kondensacyjnych;” 

g) po dodanym punkcie 5.11) dodaje się pkt 5.12) w brzmieniu: 

„atesty higieniczne dla urządzeń produkujących ciepłą wodę użytkową;” 

h) po dodanym punkcie 5.12) dodaje się pkt 5.13) w brzmieniu: 

„certyfikaty potwierdzające klasę efektywności energetycznej A dla kotła centralnego 

ogrzewania i minimum A dla zasobnika ciepłej wody użytkowej;” 

i) po dodanym punkcie 5.13) dodaje się pkt 5.14) w brzmieniu: 

„etykiety efektywności energetycznej dla oferowanych urządzeń;” 

j) po dodanym punkcie 5.14) zmienia się punkt 5.10) na pkt 5.15) w brzmieniu: 

„Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli 

Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może 

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 
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rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, pod warunkiem, że Wykonawca 

wskaże miejsce przechowywania przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów 

(nr postępowania) oraz oświadczy, że posiadane przez Zamawiającego oświadczenia 

i dokumenty są aktualne oraz wskaże bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych, 

z których Zamawiający ma pobrać dokumenty.” 

3) w Rozdziale VI SIWZ – „PRZYGOTOWANIE ORAZ SKŁADANIE OFERT”: 

a) pkt 3.1) otrzymuje brzmienie: 

„ofertę należy przesłać za pomocą Platformy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

31.03.2020r., do godz. 10:00.” 

b) pkt 3.3) otrzymuje brzmienie: 

„otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2020r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, 

Urząd Miejski w Przemyślu, ul. Ratuszowa 1, pok. Nr 43, poprzez rozszyfrowanie i otwarcie 

ofert na Platformie;” 

4) w Rozdziale IX SIWZ – „KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ WYBÓR OFERTY 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ”: 

pkt 8 – Sposób oceny ofert otrzymuje brzmienie: 

„Cena oferty (C) 

W kryterium cena, ocenie podlega cena oferty brutto, wskazanej przez Wykonawcę w 

„Formularzu ofertowym” za całość przedmiotu zamówienia. Ocenę 60 pkt otrzyma oferta 

z najniższą ceną.  

Pozostałe oferty z wyższymi cenami zostaną ocenione wg wzoru:  

P obc. = ( C no / C ob ) x 100 x 60% 

gdzie : 

P obc. – liczba punktów oferty badanej w kryterium cena, 

C no – najniższa cena oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, 

C ob – cena oferty badanej. 

Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy (K) 

W kryterium tym punkty przyznawane będą według następujących zasad: 

- nadzorowanie montażu 5 sztuk kotłów gazowych             –  0 pkt 

- nadzorowanie montażu 6 - 10 sztuk kotłów gazowych         –  5 pkt 

- nadzorowanie montażu 11 – 15 sztuk kotłów gazowych       – 10 pkt 

- nadzorowanie montażu 16 – 20 sztuk kotłów gazowych       – 20 pkt 

- nadzorowanie montażu 21 i więcej sztuk kotłów gazowych   – 30 pkt 

- nadzorowanie  

5) w Rozdziale XII SIWZ – „POZOSTAŁE INFORMACJE”: 
po punkcie 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„Rozwiązania równoważne: 
pkt 3.1) w przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen 
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których 
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację powinien założyć, że każdemu odniesieniu, 
o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp użytemu w dokumentacji projektowej 
towarzyszy wyraz „lub równoważne"; 
pkt 3.2) w przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, 
że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz 
wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, 
lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie 
w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych 
w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne 
będzie obowiązany wykazać, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają 
wymagania określone przez zamawiającego; 
pkt 3.3) użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy 
oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane 
roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy 
wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez 
zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, 
dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie 
wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację 

Nadzorowanie montażu 

5 szt. kotłów gazowych 

to ilość niezbędna do 

spełnienia warunku 

udziału w postępowaniu, 

o którym mowa w pkt 

1.3) Rozdziału III SIWZ) 
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techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub 
usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego 
oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego; 
pkt 3.4) użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez 
jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę 
jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami 
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji 
zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne 
równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie 
środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy 
dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości 
ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu 
wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego 
roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie 
przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia.” 

6) w Załączniku Nr 1 do SIWZ – „Formularz ofertowy”: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„Oferujemy wykonanie zamówienia opisanego w Rozdziale II SIWZ, tj. dostawę wraz 
z montażem 9 sztuk kotłów oraz 7 wkładów kominowych oraz wykonanie instalacji za 
cenę ryczałtową w wysokości: __________________________ zł. brutto (słownie 
złotych: _________________________ brutto) 
przy czym cena jednego zestawu kotła wynosi: 
1) kocioł typ GKS1 _________, ____________o mocy grzewczej 24 kW – _______ zł 
brutto, 

(producent)       (symbol kotła) 

2) kocioł typ GKS3 _________, ____________o mocy grzewczej 24 kW – _______ zł 
brutto, 

(producent)       (symbol kotła) 
3) kocioł typ GKS4 _________, ____________o mocy grzewczej 32 kW – _______ zł 
brutto, 

(producent)       (symbol kotła) 
4) kocioł typ GKS5 _________, ____________o mocy grzewczej 24 kW – _______ zł 
brutto, 

(producent)       (symbol kotła) 
5) kocioł typ GKP5 _________, ____________o mocy grzewczej 18 kW – _______ zł 
brutto, 

(producent)       (symbol kotła) 
cena jednego wkładu kominowego wynosi: 
6) wkład kominowy długości do 8 m               – _______ zł brutto, 
7) wkład kominowy długości od 8 do 10 m     – _______ zł brutto, 
8) wkład kominowy długości od 10 do 15 m   – _______ zł brutto, 
cena za wykonanie dla każdego uczestnika Projektu wewnętrznej instalacji gazowej od 
skrzynki gazomierzowej/gazomierza do miejsca instalacji kotła gazowego 
kondensacyjnego wynosi: 
9) wykonanie instalacji                                    – _______ zł brutto, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

Oświadczamy, że osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń lub w ograniczonym i nadzorował montaż co najmniej 5 kotłów objętych 

przedmiotem zamówienia oraz należy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (osoba 

wymieniona w załączniku Nr 9 do SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunku 

w zakresie zdolności zawodowej – Pan/Pani _____________________________, 

kierował robotami: ___________ razy 
(wpisać ilość) 

 

Lp. Doświadczenie Podmiot zlecający prace 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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(w przypadku większego doświadczenia, tabelę należy rozbudować) 

 

7) w Załączniku Nr 5 do SIWZ – „Projekt umowy” w §1 PRZEDMIOT UMOWY: 

c) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę i montaż fabrycznie 

nowych gazowych kotłów kondensacyjnych dla 9 indywidualnych odbiorców (uczestników 

Projektu) zgodnie z charakterystyką urządzeń, dokumentacją projektową i prawomocnym 

pozwoleniem na budowę – w szczególności: 

1) Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) dostawę i montaż fabrycznie nowych gazowych kotłów kondensacyjnych dla 

9 indywidualnych odbiorców (uczestników Projektu) zgodnie z charakterystyką 

urządzeń, dokumentacją projektową i prawomocnym pozwoleniem na budowę – 

dokumentami stanowiącymi Załącznik Nr 1 do umowy: 

 kocioł kondensacyjny GKS1 – 1 sztuka, 

 kocioł kondensacyjny GKS3 – 2 sztuki, 

 kocioł kondensacyjny GKS4 – 1 sztuka, 

 kocioł kondensacyjny GKS5 – 4 sztuki, 

 kocioł kondensacyjny GKP5 – 1 sztuka, 

b) dostawa i montaż wkładu kominowego ze stali nierdzewnej dostosowanego 

średnicą do potrzeb instalacji i wymagań kotła dla 7 uczestników Projektu: 

 wkład kominowy długości do 8 m – 3 sztuki, 

 wkład kominowy długości od 8 do 10 m – 1 sztuka, 

 wkład kominowy długości powyżej od 10 do 15 m – 3 sztuki, 

c) wykonanie dla każdego uczestnika Projektu na podstawie projektu budowlanego 

oraz pozwolenia na budowę – wewnętrznej instalacji gazowej tj. odcinka od 

skrzynki gazomierzowej/gazomierza do miejsca instalacji kotła gazowego 

kondensacyjnego, 

UWAGA: 

Zamawiający wymaga, aby podczas montażu uwzględnić wymagania 
w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym dostępność dla 
nich elementów sterujących zgodnie z zapisami art. 29 ust. 5 ustawy Pzp.” 

d) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„ustanowienie Kierownika Budowy dla każdego z 9 realizowanych zakresów robót – 

oddzielnie dla każdego uczestnika Projektu (może to być jeden Kierownik Budowy dla 

każdej z 9 lokalizacji, pod warunkiem, że kierowanie montażem w jednej lokalizacji nie 

będzie kolidowało z kierowaniem montażem w innych lokalizacjach);” 

e) w ust. 2 pkt 7 lit q otrzymuje brzmienie: 

„przedstawienie projektu oznakowania instalacji w ciągu 21 dni roboczych od podpisania 

umowy oraz oznakowania instalacji logiem Programu w ramach którego realizowany jest 

Projekt (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w Załączniku Nr 16 do SIWZ – Obowiązki Wykonawcy w zakresie oznakowania elementów 

kotła gazowego;” 

8) w Załączniku Nr 5 do SIWZ – „Projekt umowy” w §3 WYNAGRODZENIE ust. 2 otrzymuje 

brzmienie: 

„Ustalone w tej formie i niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

zamówienia wyraża się kwotą: ________________ zł. brutto,( słownie ________________), 

___________zł netto (__________________________________ zł), przy czym: 

1) cena jednego zestawu kotła wynosi: 

a) kocioł typ GKS 1 o mocy grzewczej 24 kW – _______ zł. brutto, netto ______ zł., VAT _%, 

b) kocioł typ GKS 3 o mocy grzewczej 24 kW – _______ zł. brutto, netto ______ zł., VAT _%, 

c) kocioł typ GKS 4 o mocy grzewczej 32 kW – _______ zł. brutto, netto ______ zł., VAT _%, 

d) kocioł typ GKS 5 o mocy grzewczej 24 kW – _______ zł. brutto, netto ______ zł., VAT _%, 

e) kocioł typ GKP 5 o mocy grzewczej 18 kW – _______ zł. brutto, netto ______ zł., VAT _%; 

2) cena jednego wkładu kominowego wynosi: 

a) wkład kominowy długości do 8 m            – _________ zł. brutto, netto ______ zł., VAT _%, 

b) wkład kominowy długości od 8 do 10 m  – _________ zł. brutto, netto ______ zł., VAT _%, 

c) wkład kominowy długości 10 do 15 m     – _________ zł. brutto, netto ______ zł., VAT _%,” 



Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III 
„Czysta energia” działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – 

wymiana źródła ciepła 
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9) w Załączniku Nr 5 do SIWZ – „Projekt umowy” w §11 KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA 

w ust. 1 pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

„nie przedstawienie projektów graficznych przedstawiających ułożenie logotypów, oraz informację 
w jakiej formie zostaną umieszczone na zainstalowanych urządzenia w terminie określonym 
w §1 ust. 2 pkt 7 lit q, w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki.” 

10) w Załączniku Nr 10 do SIWZ – „POZWOLENIA NA BUDOWĘ został wykreślony jeden 

uczestnik projektu; 

11) w Załączniku Nr 11 do SIWZ – „WYKAZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU”– został wykreślony 

jeden uczestnik projektu; 

12) w Załączniku Nr 12 do SIWZ – „PARAMERTY KOTŁÓW GAZOWYCH” – dodano zapis: 

„klasa energetyczna zasobnika minimum A.” 
2. Zamawiający informuje również, że wskazane powyżej zmiany treści SIWZ stają się jej integralnymi 

częściami, i są wiążące przy składaniu ofert. 

3. Pozostałe zapisy SIWZ oraz załączników pozostają bez zmian. 

 
 

z up. PREZYDENTA MIASTA 
Kierownik Biura Zamówień Publicznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Strona internetowa: www.platformazakupowa.pl  
2. ZP a/a 

http://www.platformazakupowa.pl/
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