
 
Zgodnie z obowiązkiem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych   
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych, dalej: RODO) informuję, że administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Skołyszyn reprezentowany przez 
Wójta Gminy Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn 12. 
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

    GMINA SKOŁYSZYN 
          38-242 SKOŁYSZYN 12 

                 tel. 13 4491062, 13 4491063, 13 4491064,  fax. 13 4491735 
       e-mail: gmina@skolyszyn.pl,  www.skolyszyn.pl, NIP 6851651203 

 

Skołyszyn, dn. 2022-11-22 

znak: GPIR.271.1.25.2022 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA  

 

dotyczy postępowania pn.: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych 

na terenie Gminy Skołyszyn w sezonie zimowym 2022-2023” 

 

Działając w trybie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn.zm.) – Gmina 

Skołyszyn przekazuje odpowiedzi na zapytania dotyczące w/w zamówienia oraz 

dokonuje modyfikacji SWZ. 

   

Treść zapytań : 

W pkt. 2.3 str. 10 Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający określa warunki udziału 

w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i sprzętowej. Wykonawca na podstawie 

swojego doświadczenia oraz na bazie wcześniej realizowanych usług o podobnym zakresie  

i obszarze wnosi o ujednolicenie zapisów o minimalnej ilości pojazdów wykorzystywanych 

do ZUD na wszystkich rejonach będących przedmiotem zamówienia. Zadaniem wykonawcy 

jest dobrać taką ilość sprzętu aby należycie wykonać przedmiot zamówienia. W związku  

z powyższym prosimy zmianę zapisów i ustalenie minimalnej ilości pojazdów w ilości nie 

mniejszej niż dwa na wszystkich częściach (rejonach) postępowania. 

 

Treść odpowiedzi: 

Ad. 1.   

Zamawiający dokonuje zmiany warunków udziału w postępowaniu. 

W załączeniu zmieniona SWZ oraz załącznik nr 7 do SWZ.  

 

 

W związku z modyfikacją SWZ nie ulega zmianie ogłoszenie o zamówieniu, a tym samym 

termin składania i otwarcia ofert: 

Termin składania ofert: 2022-11-25 godz. 8:00 

Termin otwarcia ofert: 2022-11-25 godz. 8:15 

 

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 
 

 Bogusław Kręcisz 

Wójt Gminy Skołyszyn 
 

 


