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                                                                     Szczecin, dn.  20.03.2019 r. 

Nr sprawy: DZP/6/PN/2019 

 

STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu 

Wyjaśnienie pytań 

oraz 

         Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

„Równe chodniki dla Szczecina – Etap 1” 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie 

dotyczące treści siwz.  Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający 

przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:  

Pytanie nr 1: 

Zwracamy się z prośbą o zmianę rozliczenia firm za realizację w/w inwestycji. 

Jednorazowa forma wynagrodzenia (zgodnie z SIWZ Rozdział X pkt. 1) ogranicza 

konkurencyjność poprzez dyskryminacje mniejszych przedsiębiorstw. Istnieją 

przedsiębiorstwa, które mimo iż realizowały podobne inwestycje nie maja 

możliwości sfinansowania w całości zadania o tak dużym zakresie. Zmiana formy 

płatności uwzględniająca faktury przejściowe umożliwi udział w postepowaniu 

przetargowym większej liczbie firm, co poskutkuje większą konkurencyjnością 

złożonych ofert. Proponujemy rozliczenie miesięczne uwzględniające procentowe 

zaawansowanie robót lub etapowe z zakończeniem poszczególnych części (C1-

C6). Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.  
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Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający dopuszcza rozlicznie przedmiotu umowy na podstawie faktury 
przejściowej oraz faktury końcowej. Zamawiający dokona odpowiedniej  
modyfikacji w tym zakresie zał. nr 4 do SIWZ – wzór umowy. 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) dokonuje 

modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: 

 

1. Załącznik nr 4 do siwz - wzór umowy § 8 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:   
Podstawą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 2 będzie faktura 
przejściowa oraz faktura końcowa, wystawione za wykonanie przedmiotu 
umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

2. Załącznik nr 4 do siwz - wzór umowy § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:   
Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie protokół częściowego 
odbioru robót wykonanych robót stwierdzający zaawansowanie robót minimum 
50 % zatwierdzony i podpisany przez kierownika budowy i Zamawiającego. 
Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie obustronnie podpisany 
protokół odbioru końcowego robót. 

3. Załącznik nr 4 do siwz - wzór umowy § 8 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:   
Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur w terminie do 30 dni, licząc 
od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, na wskazany przez 
Wykonawcę na fakturze rachunek bankowy. 

4. Załącznik nr 4 do siwz - wzór umowy § 8 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:   
Kopia obustronnie podpisanego protokołu odbioru końcowego robót jest 
załącznikiem do faktury końcowej. 

 

Modyfikacja siwz jest integralną częścią siwz. Pozostałe zapisy siwz 

pozostają bez zmian. 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Łukasz Kumor, tel. 91 48-00-479          

http://www.zditm.szczecin.pl/

